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Legionowo, dnia 11-04-2019
Sąd Rejonowy
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ul. B. Prusa 2
07-300 Ostrów Mazowiecka

O D PIS »

OBWIESZCZENIE О ЫСУТАСЛ RUCHOMOŚCI
Km 1789/18

K om ornik ;Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej
w iadom ości, że w dniu 31-05-2019r. o godz, 10:00 w lokalu:
07-323 Zaręby Kościelne, Rawy-Gaczkowo 2A
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i
składających się z:
Cena

Wartość

ł.p.

!Nazw'a ruchom ości

Ilość

szacunkowa

wywołania

l

| samochód osobowy rok prod. 1994 RENAULT LAGUNA

1 [szt.]

700,00

525,00

1 [szt]

1 000,00

**>

i RT kolor bordowy
j nr rej. WOR9S26, VIN VF1B56C0C12204284, pojemność 1998

2

(przyczepa ciężarowa NIEWIADÓW C2000 niebieska
plandeka

**>

750,00

! nr rej. W СЖ2.І27, VIN SWNC2000030004457, rok prod. 2003

*) cena za sztukę
**) kw ota brutto zaw iera podatek V A T

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
75% sumy oszacowania.
P rzystępujący do przetargu obow iązany je st złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank
Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120
L egionow o, ul.K opernika 19.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel
przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i
jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością
znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo
znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do
różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości
wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. 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 w'ygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa
sic koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w' skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli
egzekucja została umorzona jest przelewana na doebód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą
uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwa, osoby obecne na licytacji w
charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego
licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnom ocnictw o do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędow;o
pośw iadczonym , chyba że chodzi o pełnom ocnictw o udzielone adwokatowi lub radcy prawmemu (art. 8672 kpc).
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