Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak
Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie
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w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 2153/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w
Krakowie mający kancelarię w Krakowie Krowodrzy przy ul. Żabiniec 66/LU5 na podstawie art. 867 kpc podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 19 stycznia 2021r godz. 9:00 w tut. w kancelarii komornika w Krakowie
Krowodrzy przy ul. Żabiniec 66/LU5 pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr
prot.

L.p.
1

Opis licytowanej
ruchomości
MERCEDES-BENZ E 270 CDI 2.6, nr rej.
KR 1C827, Rok produkcji: 2004 Nr VIN:
WDB2110161A376481

Wartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
łączna

ilość
1,00

19 512,20 zł

19 512,20zł

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 1/10 ceny oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg w gotówce albo na rachunek bankowy komornika nr 92861900060030032580780001 Małopolski Bank
Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy
złotych.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucje.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.
Podane ceny są cenami netto.
KOMORNIK
Marcin Leśniak

Otrzymują:
- dłużnik
- wierzyciel
- Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - tablica ogłoszeń
Pouczenie:

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 kpc na powyższą czynność przysługuje skarga którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w
terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma
procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie
czynności wraz z uzasadnieniem. (art. 767 § 3 kpc)



Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie
przez komornika podatku od towarów i usług.

