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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 20-01-2017r. o godz. 10:00
odbędzie się w siedzibie dłużnika w miejscowości Rossosz przy ul. Lubelskiej 108
pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji jest SAMOCHÓD CIĘŻAROWY marki DAF, model AE75RC,
rok produkcji 1996 o numerze rejestracyjnym LBI 77TS.
Wartość szacunkowa w/w pojazdu została ustalona na kwotę: 40.000,00 zł.
Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej
podanej w obwieszczeniu-tj. 30.000,00 zł.
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- tj. 4,000 zł.
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 .
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Na podstawie art. 867§1 informuję, że 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;

- dozorca zajętych ruchomości
- Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej - tablica ogłoszeń
- Urząd Gminy Rossosz - tablica ogłoszeń

