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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI RUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  na podstawie art. 

867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.10.2014 roku o 09:00:00 w 41-940 

Piekary Śląskie ul. Słowików  10/2 odbędzie się licytacja  ruchomości. 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: 

 
l.p. opis ruchomości wartość * ilość  cena 

wywołania * 

 
1. telewizor marki Samsung 7 letni model LE37S81B  150,00 zł 1,00  112,50 zł 
2. stolik pod telewizor czarny błyszczący 2 półki (złączony z 

telewizorem)  
150,00 zł 1,00  112,50 zł 

3. kanapa czrna rogowa w kształcie fali (7 letnia) tapicerowana)  700,00 zł 1,00  525,00 zł 
4. komoda wysoka dwie półki przeszkolona, boki brąz, front czarny  1.600,00 zł 1,00  1.200,00 zł 
5. piekarnik pod zabudowę Ariton - 7 letni  100,00 zł 1,00  75,00 zł 
6. płyta indukcyjna Whirpool - rok produkcji 2014  1.000,00 zł 1,00  750,00 zł 
7. zmywarka pod zabudowę Whirpool IKEA 7 letnia  100,00 zł 1,00  75,00 zł 
8. lodówka Whirpool pod zabudowę (IKEA) 7 letnia  150,00 zł 1,00  112,50 zł 
9. szafka wisząca biała IKEA regał i półka biała wisząca , zamykana od 

przodu  

80,00 zł 1,00  60,00 zł 

10. szafka pod zlew biała IKEA 7 letnia  90,00 zł 1,00  67,50 zł 
11. szafka wisząca biała zamykana od przodu, 2 drzwi IKEA  80,00 zł 1,00  60,00 zł 
12. szafka zabudowująca lodókę IKEA - białe drzwi  100,00 zł 1,00  75,00 zł 
13. Okap czarny AMICA - prawdopodobnie 5 letni  250,00 zł 1,00  187,50 zł 
14. stół - płyta brązowa marki VOX  250,00 zł 1,00  187,50 zł 
15. krzesło ratanowe  50,00 zł 4,00  37,50 zł 
16. komoda VOX brazowa, blacha mosiężna 3 szuflady, 2 szafki - 5 letnia  1.000,00 zł 1,00  750,00 zł 
17. telewizor LG flatron 22337WDP 5 letni  80,00 zł 1,00  60,00 zł 
18. stolik nocny z szufladą brązowy VOX (komplet z komodą)  150,00 zł 2,00  112,50 zł 

 
   RAZEM:  4.785,00 zł** 

 
Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed 

rozpoczęciem 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. 

Komornik Sądowy 

Marcin Zdunek  
 

* - wartość lub cena wywołania za 1 szt. 

** - łączna cena wywołania wszystkich ruchomości 

 

Do wiadomości: 
- dłużnik 

- wierzyciel/pełnomocnik 

- sąd rejonowy właściwy dla miejsca sprzedaży - tablica ogłoszeń 
- uczestnicy postępowania 


