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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń prowadzący
kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu

16 listopada 2021 roku, o godz. 10:00          

pod adresem 32-003 Podłęże 661 (teren firmy RBS Stal) odbędzie się pierwsza licytacja 
ruchomości: 

naczepa ciężarowa marki SCHWARZMULLER
rodzaj: SP (burtowa bez opończy)
nr rej. KR840PP
rok produkcji 2003
długość 13,62 m / szerokość 2,5 m
dmc = 34,0 t
masa własna 6.700 kg
3-osiowa
suma oszacowania ________________________________________13 284,00 zł 

Ceną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej 
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej
dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na
rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania
środków na rachunku komornika). 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. Nabywca jest obowiązany zapłacić
cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset
złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej
jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się
w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy
komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie
warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. 
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. Ruchomość będącą przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w
czasie i na miejscu licytacji.
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