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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcin Gołda na podstawie art. 875 § 1 k.p.c. podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu:

25-01-2021 roku o godz 12:00
w 41-803 Zabrze ul. Zamkowa 1 odbędzie się licytacja ruchomości.. Przedmiotem licytacji są następujące
ruchomości:
l.p.
opis ruchomości
suma
ilość
cena
oszacowania
wywołania
brutto
brutto
1.

Maszyna automatyczna do cięcia prętów PEDAX
2008r nr 0630034508003 CM 300

167.895,00zł 1,00

83.947,50zł

2.

Gietarka Schnell 2014 nr 00772140244

35.424,00zł

1,00

17.712,00zł

3.

Giętarka Schnell 2014r nr 0072140243

35.424,00zł

1,00

17.712,00zł

4.

Automatyczna maszyna do kształtowania
Strzemion Syntax Line 25 2005r, nr 730105

486.219,00zł 1,00

243.109,50zł

5.

Maszyna automatyczna do produkcji strzemion
Schnell nr 0700011108, 18BE EL DGT

114.144,00zł 1,00

57.072,00zł

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem licytacji.
Komornik Sądowy 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.Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Art. 867(1). § 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć
tysięcy złotych.
§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię
zwraca się niezwłocznie.
§ 3. 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.
§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie
niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa
przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości
rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się — w pierwszym
przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku — do części wartości
wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Art 867 §1 ze zn 2 (...) prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
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