KOMORNIK SĄDOWY

Kraków, dnia 25-06-2019 r.

JAKUB NIEDOPYTALSKI

*0020001540588*

przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
Kancelaria Komornicza nr XIV w Krakowie

31-349 Kraków, ul. Stelmachów 281A telefon: +48 12 442 01 40
biuro@komornik-krakow.eu
www.komornik-krakow.eu
konto: 70 1050 1445 1000 0092 1682 8690 (ING Bank Śląski S.A.)
dla Km 2019: 58 1600 1462 1875 1513 3000 0010 (BNP Paribas B.P.)

sygn. akt Km 352/16

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Jakub Niedopytalski - kancelaria
komornicza nr XIV w Krakowie w trybie art. 867-879 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 05-07-2019r. o godz. 08:00 w kancelarii Komornika: Kraków, Stelmachów 281A
odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości należących do dłużnika:
____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. SAMOCHÓD OSOBOWY VOLVO S80, 2008 r.
pojemnosc 2953, moc 210, udział 51%
1 [szt.]
18 870,00 zł
9 435,00 zł
nr rej. KWAEN09, VIN YV1AS995681079557,
kolor szary / srebrny
_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

Suma wywołania wynosi 1/2 sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania; rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia,
zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Ruchomości będące przedmiotem licytacji
można oglądać pół godziny przed licytacją.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
na zlecenie Komornika
Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

Jakub Karpeta

Jakub Niedopytalski

Pouczenie:
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. 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. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na
wniosek pokrzywdzonego (art. 305 kodeksu karnego).
W licytacji 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, a także personelsklepu
komisowego, w którym odbywa się licytacja (art. 8672 § 3 k.p.c., § 90 rozporz. MS w sprawie czynności komorników).
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba
że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 § 4 k.p.c.).
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