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Łódź, dnia 29-04-2019
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 03-06-2019 r., o godz. 12:00 w lokalu:
Łódź, ul. Kuźnicka 12
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. TV Sharp LCD LC-43CFE5100E, A+,
1 [szt.]
300,00 **)
225,00
2.

TV LG 32LN575S-ZE,

1 [szt.]

200,00 **)

150,00

3.

Sony Playstation 3 serial 02-Z7445842-1344804CECH-4004C,

1 [szt.]

100,00 **)

75,00

Stebnówka dwuigłowa JUKI LH-3178 ,
+stół i silnik,

1 [szt.]

2 200,00 **)

1 650,00

Stębnówka jednoigłowa Juki DDL-5550N-1 +stół
i silnik,

1 [szt.]

500,00 **)

375,00

Overlock Brother FB-N210-W020-25-H3F +stół i
silnik,

1 [szt.]

1 400,00 **)

1 050,00

Stębnówka jednoigłowa Juki DDL-5550N +stół i
silnik,

3 [szt.]

500,00*)**)

375,00

8.

Prasowalnica Necchi SP-17 +stół i silnik,

1 [szt.]

300,00 **)

225,00

9.

Paskarka KANSAI SPECIAL KS 744216M +stół i
silnik,

1 [szt.]

800,00 **)

600,00

10. Overlock Juki MO 2504 +stół i silnik,

1 [szt.]

1 200,00 **)

900,00

11. Maszyna drabinkowa MF 890 JUKI +stół i silnik,

1 [szt.]

1 300,00 **)

975,00

12. Overlock Yamato DCZ 368A-D2 +stół i silnik,

1 [szt.]

1 300,00 **)

975,00

13. Ryglówka JUKI LK 1853 +stół i silnik,

1 [szt.]

2 200,00 **)

1 650,00

14. Maszyna drabinkowa Brother
FD3-B252-051-3 +stół i silnik,

1 [szt.]

2 200,00 **)

1 650,00

15. Stebnówka JUKI DDL-5550 +stół i silnik,

1 [szt.]

500,00 **)

375,00

16. Overlock Juki MO 3600 +stół i silnik,

1 [szt.]

1 400,00 **)

1 050,00

17. Stebnówka Brother DB2-B755-3A +stół i silnik.

1 [szt.]

500,00 **)

375,00

4.
5.
6.
7.

_______________________________________________________________________________________________________________________
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*) 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 861/16

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
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 k.p.c.). 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. Zgodnie z art. 871 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.
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 k.p.c.).
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.
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