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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń Kancelaria Komornicza
w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 65 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 27-09-2017 roku o godz. 10.00__ pod adresem: Pszczyna ul Szarych Szeregów 3
odbędzie się:

pierwsza licytacja
ruchomości, stanowiących własność dłużnika w niniejszej sprawie.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Opis licytowanej
ruchomości
komplet wypoczynkowy z ekoskóry
3+2+1,kolor kremowy beż, około 4 letni
stolik kawowy,okrągły, koloru mahoń

ilość

Wartość w zł.
szacunkowa wywołania 1szt.
lub kompletu
1
1.500,00 zł.
1.125,00 zł.
komplet
za komplet
1 szt. 200,00 zł.
150,00 zł

biurko narożne koloru mahoń + szafka pod
biurko z 3 szufladami
komoda koloru mahoń + nadstawka
globus z kompasem
fotel do biurka z ekoskóry ,czarmy
Monitor LG W1942s
monitor ACER model AL 1916WA
drukarka HP energy star CN041B12F3
biurko podwójne z dostawką, z dwiema
szafkami 4-ro szufladowymi,koloru
kremowego
szafa koloru kremowego
szafka stojąca z zamykaną szafką i półkami
fotel obrotowy do biurka zielony
fotel obrotowy do biurka niebieski
klawiatura do komputera HP
telefon bezprzewodowy Panasonic
regał pięcio- poziomowy metalowy, szkielet
koloru niebieskiego
regał pięcio-poziomowy,metalowy, szkielet
koloru popielatego
ekspres do kawy Lavazza Blue seria 179426
Monitor BENQ G900WA model ET 0007-TA
klawiatura do komputera HP
szklana witryna 4-ro poziomowa

1
500,00 zł.
komplet
1 szt. 700,00 zł.
1 szt. 200,00 zł.
1 szt. 100,00zł.
1 szt. 100,00 zł.
1 szt. 100,00 zł.
1 szt. 100.00 zł.
1
1000,00 zł.
komplet

375,00 zł.
za komplet
525,00 zł.
150,00 zł.
75,00 zł.
75,00 zł
75,00 zł.
75,00 zł.
750,00 zł.
za komplet

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
3 szt.

112,50 zł.
75,00 zł.
37,50 zł.
37,50 zł.
37,50 zł. za sztukę
75,00 zł.
75,00 zł. za sztukę

hamak ogrodowy, stojący, zielony z
parasolem
biurko typu lata, trzyczęściowe, koloru
kremowego, częściowo szklane

1 szt.

3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.

150,00 zł.
100,00 zł.
50,00 zł.
50,00 zł.
50,00zł. za sztukę
100,00 zł.
100,00 zł
za sztukę.
100,00 zł
za sztukę
200,00 zł.
100,00 zł.
50,00 zł.
300,00 zł.
za sztukę
500,00 zł.

1
700,00 zł
komplet

75,00 zł. za sztukę
150,00 zł.
75,00 zł.
37,50 zł.
225,00 zł. za sztukę
375,00 zł.
`525,00 zł. za
komplet

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w
obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod w/w adresem.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie
Tomasz Gleń
Otrzymują:
- dłużnicy
- wierzyciel,
- Sąd Rejonowy w Pszczynie,

Pouczenie: W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, rodzice, personel sklepu
komisowego w którym odbywa się licytacja, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, oraz licytant, który nie wykonał
warunków poprzedniej licytacji .
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej 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.
Kto nabywa rzecz na licytacji publicznej, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy
nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
Na każdą czynność dokonaną przez komornika sądowego przysługuje stronom skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w
Pszczynie wniesiona w terminie 7 dni od daty jej dokonania lub dowiedzenia się o niej
Art. 305 kk. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie
z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

