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Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Bartłomiej Górczyński
Kancelaria Komornicza w  Łodzi
90-361 Łódź ul.Piotrkowska 276
tel. 42 682 30 77  e-mail: lodz.gorczynski@komornik.pl
www.lodz-komornik.pl
  Km 688/14

Łódź, dnia  15-03-2019
P.T.
TABLICA OGŁOSZEŃ

  -    

<< ODPIS >>

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński podaje

do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2019 r., o godz. 10:00
w kancelarii Komornika Sądowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c., pierwsza licytacja ruchomości składających się z:
____________________________________________________________________________________________________

Lp. Nazwa ruchomości        Ilość            Wartość szacunkowa       Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________________

1. Moneta złota próby 916, 
 o nominale 5 dolarów amerykańskich,  1 [szt.]  684,00  *) 513,00

waga 3,417 g.

2. Obraz Józef Czajkowski,
 "Targ na garnki" 1893 r.  1 [szt.]  20 000,00  *) 15 000,00

52cmx73cm,

3. Obraz Martwa natura- Kwiaty,
 z zegarem 100cmx70cm,  1 [szt.]  1 000,00  *) 750,00

 rama kol. złotego,

4. Obraz J. Kulka "Wiosna" Kwitnące jabłonie, 
 ule i sadzawka,  1 [szt.]  1 200,00  *) 900,00

rama kol. złotego,

5. Obraz Jan Bukowski Zima,
 Wyjazd na polowanie, kopia,  1 [szt.]  500,00  *) 375,00

rama kol. złotego,

6. Komplet sztućców HEFRA,  4 [szt. - komplet]  3 000,00*) 2 250,00
kol. srebrny,  (4x6szt.) w komplecie 24 szt.,

7. Zegarek ROAMER SOLOTHURN,    1 [szt.]  2 000,00  *) 1 500,00
kolor złoty,  pasek skórzany,

8. Pierścionek koloru żółtego, 
 z wybitym napisem"JBR,
 14k JBR",  1 [szt.]  1 125,00  *) 843,75

1 duży+4 mniejsze kamienie, 
 próba 585 (14 kr.), waga 7,500 g.,

9. Broszka koloru żółtego kształt róży+3 liście,  1 [szt.]  1 230,00  *) 922,50
próba 585 14 kr., waga 8,200 g.,

10. Pierścionek koloru żółtego kształt perły,  1 [szt.]  637,00  *) 477,75
próba 585  (14 kr.), waga 4,250 g.,

 perła hodowlana cyrkonie,

11. Przywieszka kol. żółtego, 
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 masa bursztynowa z wizerunkiem
 kobiety w kapeluszu,  1 [szt.]  1 320,00  *) 990,00

próba 585 kr. 14, imitacja bursztynu,
 waga 17,600 g.,

12. Przywieszka koloru żółtego masa beżowa, 
 z wizerunkiem kobiety,  1 [szt.]  3 300,00  *) 2 475,00

próba 585 kr. 14, kamea na muszli,
  waga 22,200 g.,

13. Łańcuszek  koloru żółtego "MIDAS", 
 z ażurowym sercem,  1 [szt.]  3 800,00  *) 2 850,00

próba 585 kr. 14, waga 25,300 g.,

14. Bransoletka koloru żółtego z napisem:
 AUKTFIN 14kr.,  1 [szt.]  1 100,00  *) 825,00

dł. ok 15cm, próba 585 kr. 14, waga 7,300 g.,

15. Pierścionek koloru żółtego, 1 oczko+4 kamienie,  1 [szt.]  760,00  *) 570,00
próba 585 kr. 14, waga 2,800 g.,

 naturalny szafir masa ok. 1,30 ct.m,
 4 brylanty masa 0,06 ct.,
 barwa H czystość VVS2-SI2.
_______________________________________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 83 10501461 1000 0023 5626 0352  - wskazując sygnaturę sprawy  Km 688/14

 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). 

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. 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

                         Asesor Komorniczy              Asesor Komorniczy               Komornik Sądowy          

                         Mateusz Markiewicz               Łukasz Jaworski                Bartłomiej Górczyński


