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W odpowiedzi podać: Sygn. akt Kms 79/18, Kms 80/18, Kms 104/18, Km 14/19
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Tomasz Ptak Kancelaria Komornicza w Lublińcu w Lublińcu pl.
Sienkiewicza 6 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 19.04.2019 r. o godz. 11:00
42-700 Rusinowice ul.Dworcowa 19 odbędzie się druga licytacja ruchomości, której przedmiotem są następujące ruchomości:

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

1 UDZIAŁ 1/2 W
POJEŹDZIE

Rodzaj: SAMOCHÓD
OSOBOWY
AUDI A6
Rok produkcji: 1999
Rejestracja: SLU1A06
Silnik: poj: 2496,00
cm3, moc: 110,00 KM,
rodz. paliwa: OLEJ
NAPĘDOWY
VIN:
WAUZZZ4BZXN1186
59

1/2 2 500,00 5 000,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
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. Przystępujacy do przetargu jest obowiązany złożyć rękojme
w wysokości jednej dziesiatej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym  przetarg na konto komornika lub
bezpośrednio w kancelarii. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5000 zł. Rekojmię złożoną przez
licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się pozostałym licytantom rękojmie zwraca się niezwłocznie.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację  w miejscu zamieszkania
dłużnika.

K O M O R N I K

Tomasz Ptak

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku,
wezwanie pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.


