Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Marcin Łaniewski
Kancelaria Komornicza nr XI w Szczecinie
71-080 Szczecin Ku Słońcu 32
tel. /fax (91) 4333730
www.komornikszczecin.org
Km 158/20

Szczecin, dnia 05-02-2021

<< ODPIS >>

*0020001131611*

Prezes Sądu Rejonowego
Szczecin - Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie
Pl.Żołnierza Polskiego 16
70-551 Szczecin

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Łaniewski
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2021 r. o godz. 10:30 pod adresem: ul. Mechaniczna 2A w
Szczecinie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika
i składających się z:
_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa [zł]

Cena wywołania [zł]

_________________________________________________________________________________________________________________________

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Samochód ciężarowy CITROEN BERLINGO
1 [szt.]
2 500,00 *)
nr rej. ZS268HP, VIN VF7GJRHYB93060527
rok produkcji 2003 (poz. 14 protokołu zajęcia)
Telewizor LCD SAMSUNG UE40C5000QWXXH + pilot +
kabel zasilający
1 [szt.]
650,00 *)
nr identyfik. Z6PV3SHZC00036N (poz. 16 protokołu zajęcia)
Amplituner kina domowego MARANTZ AV SURROUND
RECEIVER SR7013
3 300,00 **)
nr identyfik. BCM27180800530
+ Kolumna podłogowa VOICE KRAFT VK 6300F (2 szt.)
(poz. 15 protokołu zajęcia)
Grubościówka do drewna JAROMA DSDN-63
1 [szt.]
20 000,00 *)
nr identyfik. 5584, rok produkcji 2015 (poz. 1 protokołu zajęcia)
Piła tarczowa REMA DMLD-40
1 [szt.]
12 500,00 *)
nr identyfik. 461, rok produkcji 2005 (poz. 2 protokołu zajęcia)
Kompresor powietrza METABO MEGA 830-270
1 [szt.]
2 000,00 *)
nr identyfik. 2236109184, rok produkcji 2015 (poz. 4 protokołu zajęcia)
Odciąg do trocin WINTER HOLZTECHNIK
DUST MAX-II, r identyfik. 11WR-001-01-150,
1 [szt.]
800,00 *)
rok produkcji 2011 (poz. 5 protokołu zajęcia)
Zagłębiarka do drewna FESTOOL TS55 REBQ
1 [szt.]
1 200,00 *)
nr identyfik. 40351537, rok produkcji 2015 (poz. 6 protokołu zajęcia)
Szlifierka długotaśmowa SAFO DZJC250
1 [szt.]
4 000,00 *)
nr identyfik. 4524, rok produkcji 1992 (poz. 7 protokołu zajęcia)
Wiertarka pozioma PEMAL DWLA-25
1 [szt.]
5 000,00 *)
nr identyfik. 7435, rok produkcji 1982 (poz. 8 protokołu zajęcia)
Odciąg do trocin REMA OWK - 4/2
1 [szt.]
1 800,00 *)
nr identyfik. 0382, rok produkcji 2007 (poz. 9 protokołu zajęcia)
Wiertarka ręczna FESTOOL DR 18/4E
1 [szt.]
900,00 *)
nr identyfik. 40059785, rok produkcji 2015 (poz. 10 protokołu zajęcia)
Piec nadmuchowy BARTMET 4000 (poz. 11 prot. zaj.) 1 [szt.]
1 500,00 *)
Strugarka SAMORÓBKA (poz. 12 protokołu zajęcia) 1 [szt.]
1 000,00 *)
Frezarka GOMAD FD-1 (poz. 13 protokołu zajęcia)
1 [szt.]
7 500,00 *)
Laser krzyżowo-punktowy LEICA LINO L4P1
1 [szt.]
900,00 *)
nr identyfik. 812812 (poz.17 protokołu zajęcia)
Pilarka/ukośnica stołowa MAKITA LF1000
1 [szt.]
1 800,00 *)
nr identyfik. 00066869, rok produkcji 2013 (poz. 3 protokołu zajęcia)

1 875,00 *)

487,50 *)
2 475,00 **)

15 000,00 *)
9 375,00 *)
1 500,00 *)
600,00 *)
900,00 *)
3 000,00 *)
3 750,00 *)
1 350,00 *)
675,00 *)
1 125,00 *)
750,00 *)
5 625,00 *)
675,00 *)
1 350,00 *)

_______________________________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę
**) cena obejmuje: Amplituner kina domowego MARANTZ AV SURROUND RECEIVER SR7013 oraz Kolumna podłogowa
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VOICE KRAFT VK 6300F (2 szt.)

Ruchomości w postaci: telewizora LCD SAMSUNG UE40C5000QWXXH oraz amplitunera kina domowego
MARANTZ AV SURROUND RECEIVER SR7013 i 2 sztuk kolumn podłogowych VOICE KRAFT VK 6300F
można oglądać po uprzednim uzgodneniu z Komornikiem, natomiast pozostałe ruchomości można oglądać w dniu
licytacji w miejscu oznaczonym powyżej w godz. od 10:00 do 10:30. Suma wywołania wynosi 3/4 sumy
oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć
tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy
komornika:
PKO BP S.A. 81 14401143 0000 0000 1606 1204
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej
licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Licytacja odbywa się publicznie.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do
dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.
Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do
niego pożytki ruchomości.
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 ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z
przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu
przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania,
przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty
ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach drugiej.
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 w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Więcej informacji pod numerem 91 433 37 30 (Kancelaria Komornika).
Ewentualne zdjęcia (i aktualne informacje) dostępne będą pod adresem: www.komornikszczecin.org.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

Agnieszka Brodziak

Marcin Łaniewski
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Adresat oryginału: Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Matlak
Do wiadomości: 1. Alina Szewczyk, 70-781 Szczecin
2. Prezes Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, 70-551 Szczecin
3. a/a
Przyjęcia interesantów: pn. , wt. , czw. 7.30-15.30, śr. 7.30-16, pt. 7.30-15
W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: Km 158/20.
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