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Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu
Artur Kaczmarek
Kancelaria Komornicza Nr X w Poznaniu
60-163 Poznań Junikowska 6
tel. 0618667131  e-mail:
biuro@kaczmarek-komornik.eu
www.kaczmarek-komornik.eu
  Km 1366/21

Poznań, dnia  28-09-2022

Sąd Rejonowy
Poznań-Grunwald i Jeżyce
Tablica Ogłoszeń
ul. Kamiennogórska 26
60-179 Poznań

<< ODPIS >>

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

KM 1366/21, KM 2489/21, KM 2843/21, KM 3250/21, KM 3251/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artur Kaczmarek,
Kancelaria Komornicza Nr X w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  31-10-2022r. o
godz. 12:30  w lokalu:61-483 Poznań, ul. Maszynowa 2 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

Cena
wywołania

1 CITROEN C4 PICASSO  
rok produkcji 2008,

1 [szt.] 5 000,00 3 750,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% 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 złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się
niezwłocznie. 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. 

Na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych.
Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w
sparwie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia się postanowienia przysądzjącego własność.

 Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,
chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 Asesor komorniczy  Komornik Sądowy
 Jakub Jeremek  Artur Kaczmarek
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Adresaci:
- dłużnik,
- pełnomocnik wierzyciela,
- Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce Tablica Ogłoszeń,
- a/a.
Godziny pracy kancelarii: poniedziałek godz. od 8.00 do 16.00, wt - pt 07.30 - 15.30 Przyjęcia interesantów: PONIEDZIAŁEK
10.00 -12.00 I 14.00 - 16.00
 W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy:   Km 1366/21.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artur Kaczmarek, Kancelaria Komornicza
nr X w Poznaniu, ul. Junikowska 6, 60-163 Poznań, email:biuro@kaczmarek-komornik.eu, tel. 61 8667131.Otrzymane przez Panią/Pana pismo, zawiera informacje
poufne, objęte tajemnicą zawodową, a nadto może stanowić przedmiot praw własności intelektualnej i/lub tajemnicę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Artura Kaczmarka.Jeśli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszego pisma, uprasza się o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy o
jego otrzymaniu oraz o jego usunięcie. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie lub ujawnianie niniejszego pisma jest zakazane (Art. 107. 1. Kto
przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).Klauzula

informacyjna na temat przetwarzania Pani/a danych osobowych dostępna jest w siedzibie kancelarii komorniczej oraz na stronie https://kaczmarek-komornik.eu/


