Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Łukasz Zyga Kancelaria Komornicza nr XV w Katowicach
40-035 Katowice, ul. Jagiellońska 16/6
tel./fax 327331910, tel.kom. 698281639
katowice.zyga@komornik.pl
biuro@komornik-sadowy-katowice.pl
NIP: 642-297-40-70, REGON: 243-314-227
W odpowiedzi podać: Sygn.akt GKm 103/22

Katowice, dnia 01.07.2022 r.

*3022070100123*
www.komornik-sadowy-katowice.pl

Wasz znak:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Łukasz Zyga Kancelaria Komornicza nr XV
w Katowicach na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:
że w dniu 17.08.2022 r. o godz. 11:00
odbędzie się pod adresem: 43-210 Kobiór ul. Centralna 56 pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr
prot.

L.p.
1

1

Opis licytowanej
ruchomości

Jednostkowa kwota w zł.
oszacowania
wywołania

ilość

Samochód osobowy Skoda Fabia Combi 6Y,
rok prod. 2006, nr rej. SM89607
Nr VIN: TMBHC26Y764611633

1,00

5 000,00 zł

3 750,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy komornika w ING Bank Śląski S.A.
nr 35 1050 1214 1000 0091 3756 6221. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do godziny 12:00 dnia
poprzedzającego licytację.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji 15 minut przed rozpoczęciem przetargu.
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.
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Uwaga!
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Pouczenie:
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). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na
1
zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (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). 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).
1
Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu (art. 767 §3 kpc). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz
2
stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art. 767 §3 kpc). Minister
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza skargi, mając na względzie ustawowe wymagania przewidziane dla tego
pisma, potrzebę zamieszczenia niezbędnych pouczeń co do sposobu wypełniania formularza, wnoszenia pisma i skutków niedostosowania go do ustawowych wymagań, a także
konieczność bezpłatnego udostępniania formularzy w kancelariach komorniczych, siedzibach sądów oraz sieci Internet w formie pozwalającej na dogodną edycję treści formularza
3
(art. 767 §3 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).
Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie
zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę
w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy (art. 767 §5 kpc). W przypadku

stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na
postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi (art. 767 §6 kpc).

