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Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu
Marek Cichal
Kancelaria Komornicza nr II w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Chopina 7
tel. 46 837-61-03

email: lowicz@komornik.pl
adres: www.komorniklowicz.pl
kancelaria czynna: pn-pt od 08:00 do 16:00

W odpowiedzi podać: Sygn.akt Km 1356/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marek Cichal Kancelaria Komornicza nr II w Łowiczu na
podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się
pierwsza licytacja ruchomości, pod adresem: 95-015 Głowno, Kamień 21 składających się z:
Opis licytowanej
ruchomości

L.p.
1

2

1

1

samochód osobowy Honda
CR-V, rok prod. 2007,
nr rej. EZGNL35,
VIN: SHSRE67707U031733
samochód ciężarowy Renault
Master, Skrzynia, rok. prod.
2006, nr rej. EZG10006,
VIN: VF1UDCTK636274931

Suma
ilość

oszacowania

wywołania

1,00

35 000,00 zł

26 250,00 zł

(podatek VAT nie dotyczy)

(podatek VAT nie dotyczy)

16 000,00 zł

12 000,00 zł

(podatek VAT nie dotyczy)

(podatek VAT nie dotyczy)

1,00

*) cena za sztukę.
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Jednocześnie na zasadzie art. 867 § 12 kpc zawiadamia, że 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.
Nadto stosownie do treści art. 8671 §1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika
(w tytule należy wpisać: rękojmia w sprawie Km 1356/19): 84 9288 0001 0003 4672 2000 0010 Bank Spółdzielczy
Ziemi Łowickiej w Łowiczu Centrala lub w kasie tutejszej Kancelarii.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych .
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