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Sygn.akt KMP   58/14 Poznań,   03.03.2015r.
(w koresp. podać sygn.)

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:   

02.04.2015r.   o godz. 11:00   

pod adresem:   Gruszczyn, ul. Krańcowa 19   

odbędzie się   pierwsza licytacja następujących  ruchomości:

L.p. Nr Opis licytowanej Ilość Wartość  w zł.
prot.  ruchomości oszacowania wywołania

1   1/1 Samochód ciężarowy:   
OPEL INSIGNIA  nr rej. PZ 8969X,
rok prod. 2009, poj. 1598 cm3, przebieg
88.156 km, benzyna, kolor czarny

1 45.000,00 33.750,00

2   1/2 Samochód osobowy:   
VOLKSWAGEN SCIROCCO 1,4 TSI   
nr rej. PZ 6996Y, rok prod. 2010,
benzyna, kolor biały

1 Do wyceny   

w dniu licytacji

Do wyceny   

w dniu licytacji

   Cena wywołania stanowi 3/4 wartości szacunkowej.   Wyliczona kwota zawiera podatek VAT 23%.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości   10% sumy oszacowania -   rękojmię można
wpłacić na rachunek bankowy kancelarii komorniczej nr:   18 1020 4027 0000 1002 0290 3607, tytułem: rękojmia
KMP 58/14 w terminie umożliwiającym uznanie na rachunku bankowym do 01.04.2015r. 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 w imieniu dłużnika fakturę VAT.

   Zastrzega się możliwość rejestracji przebiegu licytacji oraz prawo odwołania licytacji bez dodatkowych
obwieszczeń i podania przyczyny odwołania.   

Komornik Sądowy

Zbigniew Głowacki

POUCZENIE
Art. 305 Kodeksu karnego § 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. § 2: tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub
przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną
osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.


