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Sąd Rejonowy w Tarnowie
tablica ogłoszeń
ul. Dąbrowskiego 27
33-100 Tarnów

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marcin Owsianka podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 03-12-2020r. o godz. 12:00 w miejscowości Radlna (brak numeru domu) w
siedzibie firmy Krzysztof Włodek Budowlana Firma K.M.K. odbędzie się w trybie ustalonym w art.
867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
Rękojmia
_____________________________________________________________________________________________________
1. tokarka w kolorze zielonym 3mm (made in Bulgaria)
rok produkcji 1983
1 [szt.]
22 140,00 **)
11 070,00
2214,00
2. wybijak z 1985 roku
1 [szt.]
3 690,00 **)
1 845,00
brak
3. szlifierka
1 [szt.]
1 230,00 **)
615,00
brak
4. Karcher - HDS 650-4m; IPX5
1 [szt.]
4 920,00 **)
2 460,00
brak
_______________________________________________________________________________________________________________________

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,
poz.535) wystawia faktury VAT.
Ruchomości można oglądać w dniu 03-12-2020 roku w godzinach od 11:00 do 11:55 w miejscowości
Radlna (brak numeru domu) w siedzibie firmy Krzysztof Włodek Budowlana Firma K.M.K.
Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
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 mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków
poprzedniej licytacji.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania na rachunek bankowy komornika 57 10204913 2025 0000 2026 7418, najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy
złotych. W związku z tym obowiązek złożenia rękojmi dotyczy jedynie ruchomości nr 1.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
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