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O B W I E S Z C Z E N I E
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Krzysztof Kulawik na podstawie art. 867 kpc podaje do
publicznej wiadomości, że:

 w dniu 24/02/2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się w Kancelarii Komornika w  Rybniku przy ul. Piasta 12/1 druga 
licytacja  ruchomości.

Przedmiotem licytacji  jest następująca ruchomość:

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

1  Renault Fluence o nr rej. SZ 8344E, r.prod.
2011, VIN VF1LZB10544600473

1 22.000,00 zł
brutto

cena wywołania:
11.000,00 zł

22.000,00 zł
brutto

cena wywołania:
11.000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj.
2.200,00 zł  (art.8671 §1 kpc), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca
się  niezwłocznie.  (art.8671 §2 kpc).
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.  (art.8671 §3 kpc).

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Na  zakupioną  ruchomość  nie  udzielam  gwarancji  ani  też  nie  odpowiadam  za  stan   ruchomości.
Zastrzega  się  prawo  odwołania  licytacji  bez  podania  przyczyny. 

K  O  M  O  R  N  I  K

Krzysztof Kulawik

INFORMACJA:
Przy sprzedaży ruchomości, komornik ma prawo wystawić w imieniu dłużnika i na jego rachunek fakturę VAT.
Podatek VAT zostanie naliczony w/g obowiązujących przepisów od ceny sprzedaży ruchomości i będzie obciążał dłużnika. O wystawieniu takiej

faktury zostanie powiadomiony właściwy Urząd Skarbowy.


