Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
Mariusz Chojnicki
Kancelaria Komornicza w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Maz. ul.Grota Roweckiego 3
tel. tel/fax.29 644-09-44 e-mail: ostrow.chojnicki@komomikid.pl
www.komornikostrow.pl
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OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
K o m o rn ik Sądow y przy Sądzie R ejonow ym w O strow i M azow ieckiej M ariusz C hojnicki podaje do
publicznej w iadom ości, że w dniu 15-01-2018r. o godz. 14:00 pod adresem : 07-305 A ndrzejew o,
O lszew o C echny 11 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierw sza licytacja ruchom ości
n ależący ch do dłużnika i składających się z:

Lp. N azw a ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

L PRZYCZEPA CIĘŻAROW A ROLNICZA SAM ROK PROD. 2012
KOLOR: SZARY / SREBRNY
1 [szt.]
15 000,00 **)
nr rej. W OR3562P, VIN W OR006130025
2.
PRZYCZEPA CIĘŻAROW A ROLNICZA AUTOSAN D 732 /03
ROK PROD. 1994 KOLOR: ZIELONY
1 [szt.]
10 000,00 **)
nr rej. W OR94J3, VIN 050953, kolor zielony
3.
CIĄGNIK ROLNICZY JOHN DEERE 5720 ROK PROD. 2008
KOLOR: ZIELONY
1 [szt.]
120 000,00 **)
nr rej. W OR66X3, VIN L05720E558748, kolor zielony

Cena wywołania

11 250,00

7 500,00

90 000,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
75% sumy oszacowania.
Ruchomości można oglądać pod w/w adresem na 15 minut przezd rozpoczęciem licytacji.
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.
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.
W przetargu nie m ogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby
obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu pow'inno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
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

