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OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Leszek Ślaski  mający kancelarię w Krośnie przy ul.
Tkacka  2a na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21.11.2019r. roku o
godz.11.00 odbędzie  się  w kancelarii komornika w Krośnie  przy ul. Tkacka  2a  druga licytacja
ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.
L.p.

1.

prot.

1.

 ruchomości

Europalety do transportu opału   

ilość

90  sztuk

jednostkowa

20zł za sztukę

łączna 

1800zł     

   Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
   Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
   Przystępujący do licytacji winni wpłacić w kancelarii komornika wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, do
momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przystępujący do przetargu
obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta,
któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
   Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa
pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset
złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub
na rachunek bankowy do godziny osiemnastej dnia następnego.
   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 sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy
uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Stosownie do art. 867zn.2 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z
podpisem urzędowo poświadczonym , chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
      Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu  licytacji  21.11.2019r. pod adresem: teren
bazy sprzętowej firmy Gold Line Mariusz Duduś Jędruszkowce NIP 6871097253 REGON 18000772644, 38-530 Zarszyn
znajdującej się na działce numer 345/3, 345/4, obręb Zabłotce, gmina Sanok, powiat Sanok. Bliższe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu Kancelarii Komornika: (13) 431-11-10 oraz 506 438 555.  w kancelarii
komornika  oraz w dniu licytacji.

 Na zlecenie Komornika Komornik Sądowy
Asesor Komorniczy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Justyna Ślaska - Łakoma  Leszek Ślaski

Otrzymują:
- dozorca
- dłużnik / pełnomocnik dłużnika
- wierzyciel/pełnomocnikwierzyciela
- Sąd Rejonowy w Krośnie - tablica ogłoszeń
- Urząd Miasta Krosna - tablica ogłoszeń
- Urząd Skarbowy w Krośnie - tablica ogłoszeń
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat  w Krośnie - tablica ogłoszeń
PO UCZENIE
   Zgodnie z t reścią przepisu art . 767 k.p.c. na niniejsze postanowienie komornika, jako czynność przysługuje skarga, którą wnosi się do

komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność
komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano,



jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art . 767§ 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na
zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika
podatku od towarów i usług (art .767 §1¹k.p.c.).


