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przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim
Roman Jakubiuk
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17-100 Bielsk Podlaski A.Mickiewicza 33
tel. 85-7304599 e-mail: bielsk.podlaski3@komornik.pl
www.komornikbielsk.pl
JR Km 1557/15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 15-02-2018r. o godz. 13:00 w lokalu:
17-220 Narewka, ul. Wołkowyckiego 5
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i
składających się z:
_______________________________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

_________________________________________________________________________________________________________________________

1.

miesiarka piekarnicza + 2 dzieże ze stali n
ierdzewnej
1,00 [kpl.]
2.
miesiarka piekarnicza (duża, stan: do
renowacji)
1 [szt.]
3.
miesiarka piekarnicza (średniej wielkości, do
renowacji)
1 [szt.]
4. przesiewacz do mąki
1 [szt.]
5. dzieża aluminiowa (przemysłowa, na wózku)
6 [szt.]
6. dzielarka do ciasta "Subal"
1 [szt.]
7. dzielarka do bułek "Ibis"
1 [szt.]
8.
stół piekarniczy, duży (konstrukcja stalowodrewniana)
2 [szt.]
9. garnek przemysłowy INOX (średnica około 50 cm)
1 [szt.]
10. piec piekarniczy 4-komorowy produkcji: AGIV-Forni
(opalany peletem)
1 [szt.]
11. piec piekarniczy - obrotowy
1 [szt.]
12. wózek (mały, szerokość skrzynki)
1 [szt.]
13. piec piekarniczy - obrotowy produkcji: Miwe Rollin 1 [szt.]
6 000,00 **)
14. wózek przemysłowy (platformowy, szerokość 3 skrzynek,
INOX)
1 [szt.]
15. regał piekarniczy INOX, na kółkach
2 [szt.]
16. wózek ręczny taczkowy (kolor: niebieski)
1 [szt.]
17. wózek ręczny taczkowy (koloru stali)
1 [szt.]
18. kuchenka gazowa (używana, zły stan techniczny)
1 [szt.]
19. regał magazynowy, wysokość 1,7 m
1 [szt.]
20. zlew przemysłowy INOX
1 [szt.]
21. regał stalowy (magazynowy, wysokość 2 metry)
1 [szt.]
22. tace stalowe (komplet około 30 sztuk)
1,00 [kpl.]
23. wózek piekarniczy
1 [szt.]
24. stół piekarniczy (konstrukcja stalowodrewniana)
1 [szt.]
25. fotel biurowy (tapicerka koloru żółtego)
1 [szt.]
26. fotel biurowy (tapicerka z eko-skóry koloru
żółtego)
2 [szt.]
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*) cena za sztukę
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Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania (art. 8671§1 kpc). 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)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Komornik Sądowy
Roman Jakubiuk
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