
Komornik    Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   dla
Krakowa - Podgorza w Krakowie 

Anita Borkowska - Moskalik
Kancelaria Komornicza nr XV w Krakowie
30-303 Krakow, ul.  Madalinskiego 10/4C 

tel: 579633504;
email:krakow.borkowska-moskalik@komornik.pl

90 1600 1462 1820 2503 4000 0003

Krakow, dnia 10.02.2021 r.

*750000366191*

W odpowiedzi podac: Sygn.akt Km 366/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgorza w Krakowie Anita Borkowska-Moskalik
Kancelaria Komornicza nr XV w Krakowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomosci:

że w dniu 15.03.2021 r. o godz. 10:00

odbędzie się w Kraków przy ul.  Wróblowicka 63 pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomosci:

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

1 Maszyna poligraficzna NEWBIND
ADVENTURE PUR 

1,00 54 400,00 zł 54 400,00 zł

2 Maszyna offsetowa SAKURAI OLIVER 272
FP2

1,00 49 300,00 zł 49 300,00 zł

Podana w obwieszczeniu suma oszacowania jest wartością brutto.

Wykaz ruchomosci wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Ceną wywoławczą kazdej ruchomosci w powyzszej licytacji jest 3/4 wartosci szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomosci będące przedmiotem niniejszej licytacji mozna oglądac w dniu licytacji w siedzibie dłuznika.

Nabywca jest obowiązany zapłacic cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia
przewyzsza pięcset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złozenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej
jednak niz pięcset złotych, przy czym resztę ceny, na ktorą zalicza się złozoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w
godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia
następnego. Jezeli ten dzien przypada w sobotę lub dzien ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu
po dniu albo dniach wolnych od pracy (art.871 kpc).
Nabywca, ktory w przepisanym terminie nie uisci ceny w całosci lub częsci, traci prawa wynikające z przybicia.
Jezeli nabywca nie uisci w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik
wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomosci, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały
nabywca nie moze nadal uczestniczyc w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego
po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku
wpłacenia rękojmi, ktory nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej częsci w przepisanym terminie, komornik sciąga
sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę sciąganą przez komornika zalicza się kwoty
wpłacone przez nabywcę. Z sumy sciągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyzkę nalezy
wpłacic do kasy sądowej na rzecz Skarbu Panstwa (art. 872 kpc).

Komornik zastrzega, iż licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla
Krakowa-Podgórza w Krakowie

Anita Borkowska-Moskalik



Pouczenie:
Art. 867 kpc
Obwieszczenie o licytacji ogłasza się publicznie w budynku sądu rejonowego własciwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
Jezeli wartosc ruchomosci, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, została oszacowana na kwotę wyzszą niz pięc tysięcy złotych, komornik moze zamiescic
obwieszczenie o licytacji takze w dzienniku poczytnym w danej miejscowosci. Obwieszczenie o licytacji doręcza się stronom i dozorcy zajętych ruchomosci. W
obwieszczeniu o licytacji komornik okresla czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz miejsce i czas, w ktorych mozna
oglądac ruchomosci. Ponadto w obwieszczeniu o licytacji zamieszcza się wzmiankę, ze prawa osob trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na
rzecz nabywcy bez zastrzezen, jezeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złozą dowodu, ze wniosły powodztwo o zwolnienie ruchomosci od egzekucji i uzyskały w
tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jezeli na licytację została wystawiona znaczna liczba ruchomosci, w obwieszczeniu o licytacji wystarczy ogolnie podac ich
rodzaj, liczbę i łączną sumę oszacowania, a ponadto wskazac rodzaj, sumę oszacowania i cenę wywołania przedmiotow o większej wartosci. W razie mozliwosci ogłasza się
jedno obwieszczenie o licytacjach ruchomosci, chocby nalezały one do roznych dłuznikow i rozne były terminy licytacji. Koszty ogłoszenia rozkłada się pomiędzy
poszczegolne sprawy proporcjonalnie do sum oszacowania ruchomosci. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartosci
szacunkowej. Jezeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomosci mogą byc sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w
drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartosci szacunkowej. Sprzedaz licytacyjna nie moze nastąpic za cenę nizszą od ceny wywołania. Obwieszczenie o licytacji
komornik doręcza dłuznikowi najpozniej na tydzien przed rozpoczęciem licytacji. W przypadkach okreslonych w art. 864 § 2 obwieszczenie to doręcza się dłuznikowi przed
rozpoczęciem licytacji. 
Art. 867 1 kpc
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złozyc rękojmię w wysokosci jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpozniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie
składa się, jezeli suma oszacowania jest nizsza niz pięc tysięcy złotych. Rękojmię złozoną przez licytanta, ktoremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jezeli nabywca nie wykonał w terminie warunkow licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z
utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedazą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jezeli egzekucja została umorzona jest
przelewana na dochod Skarbu Panstwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, ktoremu przysługuje wierzytelnosc o wartosci nie nizszej od wysokosci
rękojmi i jezeli do tej wysokosci jego wierzytelnosc oraz prawa korzystające z pierwszenstwa przed tą wierzytelnoscią znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jezeli wartosc
wierzytelnosci jest nizsza od wysokosci rękojmi albo znajduje tylko częsciowe pokrycie w cenie wywołania, wysokosc rękojmi obniza się – w pierwszym przypadku do
roznicy między pełną rękojmią a wartoscią wierzytelnosci, w drugim przypadku – do częsci wartosci wierzytelnosci niepokrytej w cenie wywołania. 
Art. 867 2 kpc
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyc: dłuznik, komornik, ich małzonkowie, dzieci, rodzice i rodzenstwo, osoby obecne na licytacji w
charakterze urzędowym oraz licytant, ktory nie wykonał warunkow poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo
do udziału w przetargu powinno byc stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poswiadczonym, chyba ze chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy
prawnemu. 
Art. 867 3 kpc 
Zaofiarowana cena przestaje wiązac, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyzszą. 
Art. 868 kpc
Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporządzenia, sposob przeprowadzenia licytacji, mając na względzie ochronę praw osob uczestniczących w licytacji,
sprawnosc postępowania oraz skutecznosc egzekucji. 
Art. 869 kpc 
Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyzszą cenę, jezeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpien nikt więcej nie zaofiarował.
Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaz ruchomosci na rzecz nabywcy. Od tego czasu nalezą do niego pozytki ruchomosci. 
Art. 870 kpc
Wierzyciel lub dłuznik mogą zaskarzyc udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisow o publicznym charakterze licytacji, o najnizszej cenie nabycia i o wyłączeniu od
udziału w przetargu. Skarga powinna byc zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomosci ulegających szybkiemu zepsuciu. Na
postanowienie sądu przysługuje zazalenie. Jezeli w ciągu dwoch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca moze w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia
ruchomosci i odebrac zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmowi przybicia, licytacja będzie
uznana za niedoszłą do skutku. 
Art. 871 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacic cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyzsza pięcset złotych, obowiązek nabywcy
ogranicza się do złozenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niz pięcset złotych, przy czym resztę ceny, na ktorą zalicza się złozoną rękojmię, uiszcza się w dniu
następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jezeli ten dzien przypada w
sobotę lub dzien ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. 
Art. 872 kpc
Nabywca, ktory w przepisanym terminie nie uisci ceny w całosci lub częsci, traci prawa wynikające z przybicia. Jezeli nabywca nie uisci w terminie sumy przypadającej do
zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomosci, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały
nabywca nie moze nadal uczestniczyc w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja
na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, ktory nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej częsci w przepisanym terminie,
komornik sciąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę sciąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Z sumy
sciągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyzkę nalezy wpłacic do kasy sądowej na rzecz Skarbu Panstwa. 
Art. 873 kpc 
O sciągnięciu od nabywcy naleznosci według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zazalenie. 
Art. 874 kpc
Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się włascicielem nabytych ruchomosci. Gdy sąd odmowi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega
zwrotowi. 
Art. 875 kpc 
Jezeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel moze w ciągu dwoch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika ządac wyznaczenia drugiej  licytacji lub przejąc na
własnosc ruchomosci wystawione na sprzedaz albo niektore z nich w cenie nie nizszej od ceny wywołania. Jezeli egzekucję prowadzi kilku wierzycieli, pierwszenstwo
przejęcia ruchomosci na własnosc przysługuje temu z nich, ktory ofiarował najwyzszą cenę, przy rownej zas cenie – temu, na ktorego ządanie wczesniej dokonano zajęcia.
Oswiadczenie o przejęciu będzie uwzględnione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednoczesnie z wnioskiem złozy całą cenę. Własnosc ruchomosci przechodzi na wierzyciela z
chwilą zawiadomienia go o przyznaniu mu przejętej rzeczy. W razie niezgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oswiadczenia o
przejęciu ruchomosci na własnosc, komornik umorzy postępowanie co do niesprzedanych ruchomosci. Jezeli spomiędzy kilku wierzycieli jedni ządają licytacji, a inni
przejęcia ruchomosci na własnosc, wyznaczona będzie druga licytacja. 
Art. 876 kpc
Jezeli nabywca jest jedynym wierzycielem egzekwującym albo jezeli cena nabycia wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujących i kosztow egzekucji,
nabywca moze zaliczyc swoją egzekwowaną wierzytelnosc na cenę nabycia. 
Art. 877 kpc
Jezeli druga licytacja nie doszła do skutku, wierzycielowi w ciągu dwoch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomosci na
własnosc za cenę nie nizszą od ceny wywołania. W tym wypadku stosuje się odpowiednio przepis art. 875 § 2. Jezeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomosci
na własnosc, komornik umorzy postępowanie co do rzeczy niesprzedanej lub nieprzejętej na własnosc. 
Art. 878 kpc 
Jezeli dłuznik lub dozorca odmawia wydania rzeczy nabywcy, komornik na wniosek nabywcy postąpi jak przy egzekucji roszczen niepienięznych. Art. 879 kpc
Kto nabywa rzecz na podstawie przepisow niniejszego rozdziału, staje się jej włascicielem bez zadnych obciązen i powinien ją natychmiast odebrac. Nabywcy nie
przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie mozna podnosic zarzutow co do waznosci nabycia. 


