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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOSCI

w dniu 11.10.2017 roku o godz.10;30 w kancelarii komornika odbedzie sie pierwsza licytacja

Nr Opis licytowanej Wartosc szacunkowa w zl.
L.p. prot.  ruchomosci ilosc jednostkowa laczna

1. Opel Corsa nr. rej.
KTA6148A

1,00 2.800,00 zl 2.800,00 zl

2. Citroen Berlingo nr. rej .
KTA2NC

1,00 1.700,00 zl 1.700,00 zl

3. Samochód ciezarowy 1,00 9.000,00 zl 9.000,00 zl3. Samochód ciezarowy
Opel Astra III 1.7 CDTI,
nr rej. KTA 53598, rok
prod.2008, nr
nadw.W0L0AHL358198
057 koloru niebieskie

1,00 9.000,00 zl 9.000,00 zl

13.500,00 zl

Sygn.akt Km 902/17, Km 1024/17, Km 1356/17, 
Km 922/17, Km 555/17, Km 629/16, Km 630/16,
Kms 69/17
w odpowiedzi podac: sygn. akt  Km 902/17

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki majacy kancelarie
w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomosci, ze

nastepujacych ruchomosci:

Wykaz ruchomosci wraz z elaboratem szacunkowym znajduje sie do wgladu w kancelarii
komornika.
Cena wywolawcza kazdej ruchomosci w powyzszej licytacji jest 3/4 wartosci szacunkowej podanej
w obwieszczeniu.

Przystepujacy do przetargu obowiazany jest zlozyc rekojmie w wysokosci jednej dziesiatej sumy oszacowania.
Rekojmie zlozona przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje sie; pozostalym licytantom rekojmie zwraca
sie niezwlocznie.

Nabywca obowiazany jest zaplacic cene nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyzsza
piecset zlotych obowiazek nabywcy ogranicza sie do zlozenia natychmiast jednej piatej ceny, nie mniej jednak niz piecset
zlotych, przy czym reszta powinna byc uiszczona do godziny dwunastej dnia nastepnego w kancelarii komornika.
Jezeli nabywca nie wykonal w terminie warunków licytacji co do zaplaty ceny, traci rekojmie, a skutki przybicia
wygasaja. Z utraconej rekojmi pokrywa sie koszty egzekucji zwiazanej ze sprzedaza, a reszta wchodzi w sklad sumy
uzyskanej w egzekucji albo jezeli egzekucja zostala umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Panstwa.
Stosownie do art. 867zn.2 § 4 kpc pelnomocnictwo do udzialu w przetargu powinno byc stwierdzone dokumentem z
podpisem urzedowo poswiadczonym , chyba ze chodzi o pelnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
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                                                         Laczna wartosc ruchomosci: 


