Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosław Zuń
Kancelaria Komornicza w Lublinie
20-327 Lublin ul. Wrońska 2
tel./fax (81) 746-21-21 e-mail: lublin.zun@komornik.pl
nr konta: 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172

Lublin, dnia 05-10-2018

Sygn.akt Km 655/18, Km 2244/18, Km 2543/18
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 655/18, Km 2244/18, Km 2543/18

*6018100500020*
OBWIESZCZENIE
O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku Jarosław Zuń na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 25-10-2018 r., godz. 12:00 odbędzie się w kancelarii komornika - adres jak
w nagłówku druga licytacja ruchomości opisanych jako:
l.p.

Nr

1

3 z dn. 06-06-18 r.

2
3

4 z dn. 06-06-18 r.

4

7 z dn. 06-06-18 r.

6 z dn. 06-06-18 r.

Opis licytowanej

Liczba Wartość szacunkowa
brutto w złotych
Koparka kołowa Liebherr-Fuchs, typ: 1,00
22 000,00
F7144, r. pr. 1993
Waga WSK-D (60 t/18 m)
1,00
18 000,00
Wózek widłowy HC LIFT
1,00
20 000,00
(benzyna+gaz), model: CPOD25N,
UDT: 4713002306
Zbiornik V 5000, wysokość 2240 mm, 1,00
18 000,00
średnica 2010 mm, pojemność 5000 l

Cena wywołania
brutto w zł
11 000,00
9 000,00
10 000,00

9 000,00

Ceną wywoławczą ruchomości w niniejszej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej
podanej w obwieszczeniu. Wykaz ruchomości wraz ze sporządzonym operatem szacunkowym
oraz dokumentacją fotograficzną znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię (wadium) w wysokości 1/10
sumy oszacowania, płatną najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w kasie
kancelarii komornika lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii o nr 06 1240 5497 1111 0010
5311 1172 nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem licytacji (decydująca jest data
wpływu środków na konto komornika).
Ruchomości objęte niniejszą procedurą sprzedaży można oglądać w miejscu
prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej, tj. oznaczone l.p. 1-2 pod adresem:
ul. Chemiczna 8, 20-329 Lublin w ciągu dwóch dni przed dniem licytacji, w godz. 12:00 - 13:00;
oznaczone l.p. 3-4 pod adresem: Krzesimów 153, 21-007 Mełgiew w ciągu dwóch dni przed dniem
licytacji, w godz. 13:30 - 14:30.
Za zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
KOMORNIK
mgr Jarosław Zuń

