
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Dariusz Ratajczak  - Kancelaria Komornicza nr XIV w Gliwicach
44-100 Gliwice  ul. Jasnogórska 9/318 
tel. 32 7337654
konto: ING Bank Śląski SA 96105012981000002367965320
www.komornik-gliwice.plwww.komornik-gliwice.pl 
gliwice.ratajczak@komornik.pl
e-mail: gliwice.ratajczak@komornik.pl
W odpowiedzi podać sygn.akt: Km 2408/18

Gliwice dnia 23.10.2019 r.

*1019102300080*

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dariusz Ratajczak na podstawie art. 867 § 1 k.p.c.
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.11.2019 roku o 10:00 pod adresem ul. Jasnogórska 11 
w Gliwicach odbędzie się licytacja  ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

l.p. opis ruchomości suma
oszacowania 

ilość cena
wywołania

brutto 

1. telewizor Samsung 400,00 1,00 300,00
2. subwoofer Jamo e4 SUB.4 150,00 1,00 112,50
3. laptop Acer VE-571G-53234G50 150,00 1,00 112,50
4. wzmacniacz Ground Zero GZTA 2500tx 100,00 1,00 75,00
5. kolumna Magnat Monitor 110 mała 50/100 W 50,00 4,00 37,50
6. kolumna Sony SSA 207 60W 100,00 2,00 75,00
7. wkrętarka Bosch 50,00 1,00 37,50
8. wkrętarka Stanley 100,00 1,00 75,00
9. wzmacniacz Philips FR 740 300,00 1,00 225,00
10. głośnik Rubikon 85W 100,00 1,00 75,00

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed jej rozpoczęciem.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. (art. 867 1  k.p.c). 
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych,
obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą
zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika
do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu
po dniu albo dniach wolnych od pracy.  (art. 871 k.p.c.).
Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.
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.
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