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Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu
Monika Jasińska
Kancelaria Komornicza nr II w Sierpcu
09-200 Sierpc  ul. Braci Tułodzieckich 5
dnia 09-04-2021r.  /DT/
  Km 155/20

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska podaje do publicznej wiadomości, że w
dniach: 05-05-2021 r. i 06-05-2021r. - miejsce, data i godzina licytacji poszczególnych ruchomości wskazana
poniżej 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego
pierwsza licytacja ruchomości:

 Lp.  miejsce , data i
godzina licytacji

 przedmiot licytacji /ilość  Wartość
szacunkowa
*) **)

 Rękojmia  Cena
wywołania *)
**)

 1 87-162 Lubicz ,
Rogówko 114 b

05.05.2021  godz. 7:15

TERMINAL INNA/BLUE
magazynująco-dystrybujący o poj.
12 000 l; /pompa PIUSI 46029
SUZZARA, mod. Code F0020112A,
3.5 bar, lot nr 1115350, rok prod.
2009/ 1 zestaw

37 146,00 zł    3 714,60 zł   27 859,00 zł

 2 62-023 Gądki,
 ul. Poznańska 71

05.05.2021  godz. 10:20

TERMINAL INNA/BLUE
magazynująco-dystrybujący o poj.
18 000 l; /pompa PIUSI 46029
SUZZARA, mod. Code (brak) ,
3.5 bar, lot nr 115350, rok prod.
2009/ 1 zestaw

44 526,00 zł    4 452,60 zł   33 394,50 zł

 3 66-235 Torzym
centrum serwisowe
POLMAX , Boczów
05.05.2021  godz. 12:20

TERMINAL INNA/BLUE
magazynująco-dystrybujący o poj.
18 000 l; /pompa PIUSI 46029
SUZZARA, mod. Code F00203090,
1.6 bar, rok prod. 2018 / 1 zestaw

43 542,00 zł    4 354,20 zł   32 656,50 zł

 4 59-516 Zagrodno,
Jadwisin 24

05.05.2021  godz. 15:10

TERMINAL INNA/BLUE
magazynująco-dystrybujący o poj.
24 000 l; /pompa PIUSI 46029
SUZZARA, mod. Code F00203090,
1.6 bar, rok prod. 2017/ 1 zestaw

49 938,00 zł   4 993,80 zł   37 453,50 zł

 5 56-410 Dobroszyce, ul.
Wrocławska 56

05.05.2021  godz. 16:50

TERMINAL INNA/BLUE
magazynująco-dystrybujący o poj.
18 000 l; /pompa PIUSI 46029
SUZZARA, mod. Code F0020112A,
3.5 bar, lot nr 1115350, rok prod.
2009 / 1 zestaw

42 435,00 zł   4 243,50 zł   31 826,25 zł

 6 47-240 Grabówka,
ul. Gliwicka 1

05.05.2021  godz. 19:20

TERMINAL INNA/BLUE
magazynująco-dystrybujący o poj.
6 000 l; /tabliczka znamionowa
zbiornika : Petrobox-Bluebox
dwupłaszczowy bezciśnieniowy
zbiornik nr serii BT6000/N-20/105,
rok prod. 2011 / 1 zestaw

30 012,00 zł   3 001,20 zł   22 509,00 zł

 7 09-500 Gostynin,
ul. Krośniewicka 18 b

06.05.2021  godz. 13:00

zbiornik na paliwo SWIMER TANK
2500 ECO-LINE dwupłaszczowy o
poj. 2 500 l, rok prod. IX.2017, nr
seryjny 203617 – zbiornik na olej
napędowy 1 zestaw

  5 043,00 zł     504,30 zł    3 782,25 zł
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 8 09-500 Gostynin, 
ul. Krośniewicka 18 b

06.05.2021  godz. 13:00

samochód ciężarowy
uniwersalny VOLVO
FL4XR3/N-07A1RL-HBM0M06/NF
FL/N nr rej. EKU7TP9
VIN: YV2TBM0A38B521873, ROK
PROD. 2008, ładowność 8590kg
1 sztuka

41 451,00 zł     4 145,10 zł   31 088,25 zł

*) cena za zestaw/sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy
oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię
zwraca się niezwłocznie. 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 (art. 8671 kpc). 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. Stawienie się jednego licytanta
wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,
chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy
komornika:
 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 10203974 0000 5702 0318 7960

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od
wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą
wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo
znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy
między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w
cenie wywołania.
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.
Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535)
wystawia faktury VAT.

Komornik Sądowy

Monika Jasińska

Pouczenie:

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego.
Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. 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 § 11 kpc).  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 oraz podlega opłacie sądowej.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Przetarg powinien rozpocząć się w czasie
oznaczonym w obwieszczeniu, jednak nie później niż w dwie godziny po tym czasie


