Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 14.00, wtorek do godz. 16.00

Częstochowa, dnia 05-07-2019 r.

*5019070501159*

 tel.: 34 324-61-06
(w godz. od 09:00 do 12:00 )
FAX: 34 324-61-01

konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460
 W odpowiedzi podać: sygn. akt Kmp 25/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka
Piskuła w Częstochowie ul. Okólna 81/A na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
05-09-2019 r. o godz. 09:30 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości pod adresem 42-242 Rędziny, ul.
Broniewskiego 4/42.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
L.p.

1

Opis licytowanej ruchomości

samochód osobowy PEUGEOT 307 rok prod.
2001 nr rej. SMY36LP; nr VIN
VF33AKFWB82191988
Pojazd nie eksploatowany od 2014 roku.
Pojazd nadaje się na części lub do remontu
kapitalnego.

Ilość
Jednostkowa
Jednostkowa
szt. wartość szacunkowa wartość wywołania
w zł.
w zł.
1,00

1 600,00

UWAGI

1 200,00

Łączna suma oszacowania: 1 600,00
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,
2
chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi, lub radcy prawnemu (art. 867 kpc)
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać na pół godziny przed planowanym terminem licytacji.
Ruchomości będące przedmiotem licytacji znajdują się w:42-242 Rędziny, ul. Broniewskiego 4/42.
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 (art. 867 §12 kpc).
Od 01 stycznia 2016 sprzedaż ruchomości w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w
ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
na zlecenie komornika
Asesor komorniczy
Michał Nicer

Komornik Sądowy
Agnieszka Piskuła

Do wiadomości:
1. wierzyciel
2. dłużnik
3. aa
Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę
rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika (art.767§1 kpc). Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub
zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać
zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767§3 kpc). Skarga może
być wniesiona na urzędowym formularzu (art. 767§3[1] kpc). Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo
zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia
o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości
przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący
dowiedział się, że czynność miała być dokonana (art. 767§4 kpc). Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania (art. 767§5
kpc).
(Sporządził: MN )

