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*1018041200622*
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach na podstawie art. 867 kpc
podaje  do publicznej  wiadomości,  że  w dniu 21.08.2018 roku o godz.  10.00 w Tarnowskich
Górach przy ul. Janasa 17h
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr Opis licytowanej Wartość szacunkowa w zł.

L.p. prot.  ruchomości ilość szacunkowa wywołania
1 komplet mebli "Figi" kolor czekolada 

składające się ze stołu, 6 krzeseł, witryny 
stolika RTV oraz stolika

1,00 800,00 600,00

2 fotel z obiciem ze skóry ekologicznej 3,00 200,00/szt. 150,00/szt.
3 barek 1,00 150,00 112,50
4 stolik okolicznościowy z dwoma krzesłami 1,00 200,00 150,00
5 komplet mebli (2 witryny, szafa, łóżko, 2 

szafki nocne, kredens)

1,00 2.000,00 1.500,00

LICYTACJA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu i czasie podanym wyżej. 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest przed jego rozpoczęciem złożyć rękojmię w wysokości 10 % 
sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z 
podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy 
prawnemu. 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. Nabywca obowiązany 
jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset 
złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 
pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Kto 
nabywa rzecz w drodze niniejszego przetargu, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją 
natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
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