Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie
Marcin Owsianka
Kancelaria Komornicza nr VII w Tarnowie
33-100 Tarnów Krakowska 17
tel. (14) 6889918 e-mail: tarnow.owsianka@komornik.pl
www.komornik-owsianka.pl
Km 533/20

Tarnów, dnia 08-10-2020

<< ODPIS >>

*0020000692541*

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 13-11-2020r. o godz. 10:00 w lokalu: 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 2
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i
składających się z:
____________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________
1. Wózek widłowy EAGLE 7/2.5 model 916 udźwig 3570kg 1 [szt.]
9 594,00 **)
7 195,50
_______________________________________________________________________________________________________________________

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji pod adresem 33-140 Lisia Góra, ul. Rolnicza 2 w
godzinach od 09.00 do 09.55.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 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.
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, czyli 959,40zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy
Komornika: 91 10204913 2025 0000 7004 0319.
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.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
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