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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 22 czerwca 2017 r. o godz. 13:00
odbędzie się pod adresem Suchodoły 192 gm. Fajsławice pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr
prot.

L.p.
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Opis licytowanej
ruchomości
Kombajn zbożowy Vistula, zniszczony,
uszkodzony (wartość złomu)
Nysa - samochód niekompletny bez silnika i
skrzyni biegów ( wartość złomu )
Nysa - samochód uszkodzony koloru
niebieskiego, z silnikiem - niekompletny
( wartość złomu)
Syrena - samochód osobowy, bez silnika karoseria (wartość złomu)
Samochód osobowy Fiat 126p o nr rej. LUT
8526 rok prod. 1982r - uszkodzony (wartość
złomu)
Samochód osobowy Ford Mondeo, koloru
czerwonego o nr rej. LBT 1694 poj. 1,6 KAT
(wartość złomu)
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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 na godzinę przed jej
rozpoczęciem.
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.
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