
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 950/17 Bielsko-Biała, dnia 07.03.2019
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 950/17

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 09.04.2019 r. o godz. 12:00
odbędzie się w Szczyrku przy ul.  Wrzosowej 21 pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika 

a znajdujących sie w OTW ZAGROŃ.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

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

1 01 Urzadzenie zabiegowe TANITA
Urządzenie zabiegowe TANITA typ MC-780 MA (
Japan) Body Composition Analyzer , analizator ciała
ludzkiego ; urządzenie wielofunkcyjne , b. rzadko
eksploatowane sprawne technicznie

1,00 12 000,00 zł 9 000,00 zł

2 2a Aparat do pomiaru ciśnienia krw marki Schiller,
opaska i bateria 2014
Aparat do pomiaru ciśnienia krw marki Schiller, opaska
i bateria 2014

1,00 100,00 zł 75,00 zł

3 2d opaska ładowarka zasilacz do urządzenia
rejestrator  do pomiaru ciśnienia krwi marki
Schiller , BR-102
Urządzenie rejestrator  do pomiaru ciśnienia krwi marki
Schiller , BR-102 +opaska , ładowarka i zasilacz / brak
urządzenia /

1,00 100,00 zł 75,00 zł

4 2e Aparat  EKG  typ  AT-101 ( elektrokardiogram),
rok produkcji kpl 2015
Aparat  EKG  typ  AT-101 ( elektrokardiogram), rok
produkcji kpl 2015

1,00 2 700,00 zł 2 025,00 zł

5 03 Spirometr NOVARTIS 2014
Aparat spirometr do pomiaru pojemności płuc urz. firmy
NOVARTIS, rok produkcji kpl 2014

1,00 700,00 zł 525,00 zł

6 04 Urzadzenie ELZAB K10 (kasa fiskalna)
ELZAB urządzenie – kasa fiskalna rok prod.2014

1,00 900,00 zł 675,00 zł

7 05 Szfka metalowa (brak kluczy) (szara)
Szafka metalowa na kartoteki 2 cześciowa / kolor szary ,
brak kluczy , wkładka do wymiany.

1,00 200,00 zł 150,00 zł

8 06 Witryna (szafka) ze szklanymi drzwiami
Witryna szafka z przeszklonymi drzwiami witryna na
medykamenty , odżywki .

1,00 400,00 zł 300,00 zł

9 07 stolik pod zabudowę 
Stolik pod zabudowę , podstawa i  blat laminowane
wykonane z płyty paździerzowej

1,00 200,00 zł 150,00 zł

10 08 Fotel drewniany na kółkach (drewniany z szarym
poszyciem )
Fotel drewniany na kółkach (drewniany z szarym
poszyciem )

4,00 250,00 zł 187,50 zł

11 09 Fotel drewniany bez kółek (drewniany z szarym
poszyciem )
Fotel drewniany bez kółek (drewniany z szarym
poszyciem )

4,00 200,00 zł 150,00 zł

12 10 fotel (łóżko) regulowany zabiegowy - białe poszycie
podstawa metalowa
Fotel zabiegowy specjalny z regulowanym oparciem ,
wykonany ze skóry ekologicznej  podstawa ze stali
chromowej.

1,00 1 500,00 zł 1 125,00 zł

13 11 łóżko zabiegowe (poszycie odcień jasnej kawy)
(podstawa drewniana)
Łożko zabiegowe specjalne z regulowanym oparciem ,
wykonany ze skóry ekologicznej  podstawa wykonana z
drewna

4,00 800,00 zł 600,00 zł



14 12 kredens/komoda krótki (biały front)
Kredens komoda z białym frontem / krótkie / 

2,00 300,00 zł 225,00 zł

15 13 kredens/komoda długi (biały front)
Kredens komoda z białym frontem / długi ok. 4 m /

1,00 1 200,00 zł 900,00 zł

16 14 szafka mała z szufladami 
Szafka  podręczna  3 szufladowa mała.

3,00 100,00 zł 75,00 zł

17 15 szafka ze zlewozmywakiem blaszanym
Szafka  ze zlewozmywakiem  metalowym , mało
eksploatowane

2,00 300,00 zł 225,00 zł

18 16 łóżko/leżak - regulowany (imitacja wikliny)
Łożko leżak z oparciem regulowanym z poszyciem
tworzywowym (imitacja wikliny )

3,00 400,00 zł 300,00 zł

19 17 komplet wypoczynkowy (brązowy imitacja
wikliny)- 2x sofa, 5x fotel, 2x taboret 1x stolik ze
szklanym blatem
Komplet wypoczynkowy ( brązowy imitacja wikliny )  2
sofy , 5 foteli , 2 taborety , 1 stolik metalowy ze szklanym
blatem , bardzo mało używane

1,00 2 200,00 zł 1 650,00 zł

20 18 biurko (proste bez szuflad)
Biurko drewniane proste bez szuflad

2,00 100,00 zł 75,00 zł

21 19 recepcja biurowa , lada recepcyjna + dwie komody
, stolik podokienny
Wyposażenie Recepcji - Lada recepcyjna część półkolista
ozdobna chromowana , przystawka specjalna wysoka z
żaluzją zamykaną na klucz , 2 komody 3 częściowe , stolik
podokienny wsparty na 2 metalowych nogach. 

1,00 3 000,00 zł 2 250,00 zł

Wykaz ruchomości wraz z wyceną biegłego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Ceną wywoławczą ruchomości na pierwszym terminie licytacji jest 3/4 wartości oszacowania zgodnie z treścią art. 867§2 kpc zd. pierwsze.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 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.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu ich położenia.

Komornik Sądowy 

Piotr Mika

Do wiadomości:
- dłużnik;
- pełnomocnik wierzyciela;
- Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - tablica ogłoszeń
- Właściwy miejscowo Urząd Miasta/Gminy - 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.


