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*4021120300020*
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Wojciech Borys  mający kancelarię w Tychach
przy ul. Budowlanych 166 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
21.01.2022 roku o godz. 15:00 odbędzie się w mieszkaniu dłużnika w Gliwice przy ul.  Zimorodka 9/5
druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p. prot.  ruchomości ilość jednostkowa łączna

1 1 RENAULT MASTER
Rok produkcji: 2007
Rejestracja: SG18157
Silnik: poj: 2464 cm3, rodz. paliwa: OLEJ
NAPĘDOWY
VIN: VF1FDC1L637398638
Rodzaj: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Data pierwsz. rejestracji: 2007-04-18  ost. stan
drogomierza ok. 630 000 km

1,00 12 000,00 zł 12 000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu 20.01.2022 r. w godz. 10:00 -
18:00 pod adresem Gliwice ul.  Zimorodka 9/5.

W przypadku jeżeli suma oszacowania ruchomości będącej przedmiotem licytacji  jest wyższa lub równa
kwocie 5.000,00 zł przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania,
najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg.

Rękojmię uiścić można bezpośrednio w kancelarii komornika, bądż przelewem na rachunek komornika w 
Santander Bank Polska S.A.14 1090 1652 0000 0001 4218 4435.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

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.

Komornik informuje, iż termin licytacji może zostać odroczony, bądź zniesiony bez podania
przyczyny.
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