
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki   
ul.Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań, tel. 61 855 16 30, fax. 61 852 84 39 - PKO BP SA I O/Pń  18 1020 4027 0000 1002 0290 3607

sekretariat  pn - pt 7:30-15:30 (przerwa 12:00-12:30), dyżur komornika w poniedziałki: 10:00-12:00 lub 14:00-16:00

www.komornikpoznan.com  -  kancelaria@komornikpoznan.com
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sygn.akt KM   1714/12, KM 32/14 Poznań,   02.04.2014r.
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OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMO ŚCI

          Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki na
podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:   

17.04.2014r.   o godz. 11:00   

pod adresem:   Poznań, ul. Rapackiego 10

odbędzie się   pierwsza licytacja następujących  ruchomości:

L.p. Nr Opis licytowanej Ilość Wartość szacunkowa w zł.
prot.  ruchomości jednostkowa łączna

1   1/1 Samochód osobowy:
MERCEDES-BENZ ML 320 CDI   
nr rej. PO 781MX, rok prod. 2005,
kolor srebrny

1 64.200,00 64.200,00

Cena wywołania stanowi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu, tj. 48.150,00zł.   Podane kwoty
zawierają podatek VAT 23%. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej
dziesiątej części 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 (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik,
ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant,
który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,
poz.535) wystawia faktury VAT.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.


