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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak mający

kancelarię w w Grodzisku Wlkp. przy ul.  Więzienna 1 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że

w dniu 20-02-2023r. o godz. 12:15 
w  kancelarii komornika 

odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł

L. p. ruchomość ilość jednostkowa łączna jednostkowa
cena wywołania

1  FORD TRANSIT, 
samochód osobowy, 
rok produkcji 2008, 

tablica pojazdu PZ 877PJ,
nr VIN WF0SXXBDFS8D18425

1,00 14 000,00 14 000,00 10 500,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu podanym
wyżej.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto bankowe
komornika PKO BP S.A. 93 1020 4144 0000 6802 0006 9849 w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma
oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. 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.

Uwaga!
Licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym 

w Grodzisku Wlkp.
Krzysztof Łysiak

Do wiadomości :
- dłużnik 
- wierzyciel
- Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. - tablica ogłoszeń
- UMiG w Buku  - tablica ogłoszeń
- Kancelaria Komornika - tablica ogłoszeń
- a/a


