Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Tomasz Fornalski
Kancelaria Komornicza w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw , ul. Podwale 6/100
tel./faks: 825760576, strona internetowa www.komornikkrasnystaw.pl, email: krasnystaw.fornalski@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zamościu 69102053560000170201477371
(dawniej Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu)
Krasnystaw , dnia 07-12-2018
Sygn. akt Km 3555/18, Km

3849/18
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 3555/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Tomasz Fornalski na podstawie
art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:
że w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 10:00
odbędzie się w miejscu zamieszkania dłużnika: ul. Lubelska 105, 22-375 Izbica
pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
L.p.
1

Nr
prot.

Opis licytowanej
ruchomości

1

Samochód ciężarowy do przewozu paliw
płynnych marki Scania 124 L, nr rej. LKS
12418, rok produkcji 1998, numer nadwozia:
XLER6X20004383879

Wartość w zł.
oszacowania
wywołania

ilość
1,00

85 000,00 zł

63.750,00 zł

Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji na godzinę przed jej
rozpoczęciem.
Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy wpłacić przed licytacją w kasie kancelarii Komornika, lub najpóźniej na dwa dni
przed
wyznaczonym
terminem
licytacji
na
rachunek
bankowy
komornika
69102053560000170201477371 PKO BP SA Oddział 1 w Zamościu z podaniem sygnatury sprawy i
oznaczenia wpłaty .
Zgodnie z art. 867 § 12 kpc 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 SĄDOWY
Tomasz Fornalski
Do wiadomości:
- dłużnik;
- pełnomocnik wierzyciela;
- Sąd Rejonowy w Krasnymstawie - tablica ogłoszeń
- Sąd Rejonowy w Zamościu- tablica ogłoszeń
- Urząd Gminy w Izbicy- tablica ogłoszeń

