
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Piotr Mika 
Kancelaria Komornicza   43-300 Bielsko-Biała, ul.  Mostowa 1

tel.: 338168045, fax:338168045, internet:  www.komornikbielsko.com,  email: 
bielsko.biala.mika@komornik.pl

konto: PKO BP SA Oddział 1 w Tychach 62 1020 2528 0000 0502 0364 7450
Sygn. akt   Km 624/18 Bielsko-Biała, dnia 28.11.2018
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 624/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Piotr Mika na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej
wiadomości:

że w dniu 19.12.2018 r. o godz. 10:00
odbędzie się na parkingu przy  Kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Mostowej 1  pierwsza licytacja

ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p. nr prot. Opis licytowanej ruchomości ilość wartość oszacowania wartość wywołania

1 1 Fiat Punto 2006 r  nr rejestracji SBI 46000
kolor biały  Samochód osobowy
HATCHBACK przebieg około 180.000,
uszkodzona przednia szyba. 

1,00 4 000,00 zł 3 000,00 zł

Ceną wywoławczą ruchomości na pierwszym terminie licytacji jest 3/4 wartości oszacowania zgodnie z treścią art. 867§2 kpc zd. pierwsze.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać przed licytacją.

Komornik Sądowy 

Piotr Mika

Do wiadomości:
- dłużnik;
- pełnomocnik wierzyciela;
- Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - tablica ogłoszeń
- Urząd Miasta Szczyrk  - tablica ogłoszeń
UWAGA !  Licytacja może zostać odwołana przez komornika bez podania przyczyn.

Pouczenie: 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, rodzice, personel sklepu komisowego w

którym odbywa się licytacja, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej
licytacji . Przetarg powinien rozpocząć się w czasie oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż w dwie godziny po tym czasie (§
90 i 91 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników) 

Na powyższe przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
niniejszego obwieszczenia (art.767 kpc).

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez
licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie
wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się
koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest
przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Kto nabywa rzecz na licytacji publicznej, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie
przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. Organ
egzekucyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wad licytowanych ruchomości, jak również nie odpowiada za stan techniczny lub
termin ważności do użycia. Ryzyko z tego tytułu ponosi w całości nabywca ruchomości.

Art. 305 kk. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo
wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której
przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


