Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach
Ewa Damaszek Kancelaria Komornicza w Gliwicach

Gliwice, dnia 29.04.2019 r.
*0019042900136*

 44-100 Gliwice, ul. Chudoby 2/3  32 230 60 60
 gliwice.damaszek@komornik.pl  www.komornikwgliwicach.com.pl

sygn. akt Km 438/18

 64105012141000009238545124 ING Bank Śląski S.A.
Kancelaria czynna jest w dniach: poniedziałek-piątek od 8:00 do 15:00
Komornik przyjmuje strony postępowania w: wtorek od 10:00 do 14:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Ewa Damaszek Kancelaria Komornicza w Gliwicach
na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:
że w dniu 23.05.2019 r. o godz. 09:30
odbędzie się w Gliwice przy ul. Bojkowska 37 Biblioteka dawnej GWSP pierwsza licytacja ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr
prot.

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Opis licytowanej
ruchomości
Biurko z półką, z nadstawką oraz szafką,
olcha
Biurko z 4 szafeczkami i dużą szafką, olcha
Biurko zwykłe, olcha
Biurko z 2 szafkami, olcha
Tablica biała na drewnianym stojaku
szafa zamykana z dwoma dolnymi półkami,
olcha. niecałe 200 cm wys.
szafa zamknięta, niecałe 200 cm, olcha
krzesła z blatem, drewniane
monitor 22" LCD 2008, seria CVK8050755
Drukarka HP LASER JET P1006, AIS: (02)
1588-3003
komputer stacjonarny HP Compaq dx 7400
Microtower CZC8403831
komputer stacjonarny HP Compaq dx 7400
Microtower CZC840389R
Zbiór biblioteczny ogólny
Zbiór biblioteczny wydawnictwa Gliwickiej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Wartość szacunkowa w zł.
jednostkowa
łączna

ilość
1,00

200,00 zł

200,00 zł

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

200,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
150,00 zł

200,00 zł
100,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
150,00 zł

1,00
59,00
1,00
1,00

100,00 zł
20,00 zł
200,00 zł
50,00 zł

100,00 zł
1 180,00 zł
200,00 zł
50,00 zł

1,00

300,00 zł

300,00 zł

1,00

300,00 zł

300,00 zł

1 500,00
1 000,00

15,00 zł
15,00 zł

22 500,00 zł
15 000,00 zł

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.
KOMORNIK
Ewa Damaszek

Pouczenie:
Art.8671 kpc.
§1.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
§2.Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§3.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.8672 kpc
§1.Licytacja odbywa się publicznie.
§2.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.

§3.Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§4.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi
o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Komornik zastrzega, że licytacja może nie dojść do skutku 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.

