
   

Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I)
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim
Maciej Olejnik
Kancelaria Komornicza  ul.Piłsudskiego 64 A, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 091 5739850  fax 091 5739851   
www.komornik.stargard.pl
Nr konta: 06 12403901 1111 0000 4224 9643
  Km 1568/13

    

      

   OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMO ŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Maciej Olejnik podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu    10-12-2013r.   od godz. 11:00   w Zarządzie Budynków i Lokali
Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25 Pok. Nr 14   odbędzie się w trybie
ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:   
 _______________________________________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości        Ilość            Wartość szacunkowa       Cena wywołania
________________________________________________________________________________________________________________________
1. Laptop marki Samsung NP-N102S wraz z kablem   
zasilającym                                                                               1 [szt.]              800,00zł  **)              600,00zł
rękojmia 80,00zł
2. Smartfon Alcatel One Touch991D-2ATBPL1-S40 wraz   
z kablem zasilającym                                                               1 [szt.]              300,00zł  **)              225,00zł
rękojmia 30,00zł                                                                            
3. Aparat fotograficzny OLYMPUS E-400 LENS- HOOD   
LH-61C nr 56531189 wraz z teleobiektywem nr ser. 6178370   
marki OLYMPUS oraz kablem zasilającym i torbą             1 [szt.]        1 500,00zł  **)         1 125,00zł
rękojmia 150,00zł
4. Konsola gier XBOX 360 nr407363593505 koloru czarnego   
wraz z padem i kablem zasilającym                                       1 [szt.]             600,00zł  **)                450,00zł
rękojmia 60,00zł
5. Telewizor marki HANNSPREE HSG 1113 wraz
z pilotem i kablem zasilającym                                               1 [szt.]             450,00zł  **)               337,50zł
6. Telewizor LCD marki FUNAI model LH7-M32BB wraz   
z pilotem i kablem zasilającym                                                 1 [szt.]           600,00zł  **)                450,00zł
rękojmia 60,00zł
7. Laptop marki HP PAVILION DV6, nr ser. CNF038CSWD   
wraz z kablem zasilającym                                                        1 [szt.]          850,00zł  **)              637,50zł
rękojmia 85,00zł
8. Laptop marki ACER ASPIRE E1-531 koloru czarnego   
wraz z kablem zasilającym                                                        1 [szt.]          800,00zł  **)               600,00zł
rękojmia 80,00zł
9. Telewizor LCD marki LG 42TA4500 wraz z kablem   
zasilającym i pilotem                                                                  1 [szt.]      1 000,00zł  **)               750,00zł
rękojmia 100,00zł
10. Konsola XBOX, nr ser. 420163524205 wraz z padem,   
kablem sygnałowym i zasilającym                                            1 [szt.]          200,00zł  **)               150,00zł
rękojmia 20,00zł
11. Samochód marki Mercedes-Benz A 170L CDI nr rej.   
ZS8117Y                                                                                      1 [szt.]     13 000,00zł  **)           9 750,00zł
12. Telewizor LCD marki Samsung LE26D450G1W wraz z   
pilotem i kablem zasilającym                                                    1 [szt.]          600,00zł  **)               450,00zł
rękojmia 60,00zł
13. Zestaw kina domowego DVD LG LH-T551TB wraz z z pilotem   
oraz zestawem 6 głośników marki LG (4 głośniki stojące pionowe   
model LHS-55TBS, głośnik stojący koloru srebrnego model
LHS-55TBW oraz głośnik podstawkowy model LHS-55TBC1 [szt.]         350,00zł  **)              262,50zł
rękojmia 35,00zł
14. Monitor LCD marki Samsung 226CW koloru czarnego   
wraz z kablem zasilającym                                                            1 [szt.]      400,00zł  **)              300,00zł
rękojmia 40,00zł



   
15.   Laptop marki Advent Modena M101
 nr ser. A15IM021AA4200367 wraz z kablem zasilającym        1 [szt.]          450,00zł  **)       337,50zł
rękojmia 45,00zł
16. Telewizor marki FUNAI LCD-D2726 koloru srebrnego   
wraz z pilotem                                                                                 1 [szt.]           350,00zł **)       262,50zł
rękojmia 35,00zł
17. Amplituner kina domowego DENON AVR-1306            
koloru srebrnego wraz z pilotem                                                  1 [szt.]           450,00zł  **)        337,50zł
rękojmia 45,00zł
18. Zestaw kolumn głośnikowych ELTAX UNIVERSE
 -tylne (2 szt.) nr 83077 oraz centralny (1 szt.) nr 82070           1 [szt.]            500,00zł  **)        375,00zł
rękojmia 50,00zł
19. Telewizor LCD marki PANASONIC TX-L32C10P             1 [szt.]             650,00zł  **)       487,50zł
rękojmia 65,00zł
20. Konsola gier PLAY-STATION 3 CECH-2504A                   1 [szt.]            450,00zł  **)        337,50zł
rękojmia 45,00zł
21. Telewizor marki FUNAI model LED32-H9323M wraz   
z pilotem i kablem zasilającym                                                     1 [szt.]            700,00zł  **)         525,00zł
rękojmia 70,00zł
22. Telefon komórkowy marki Samsung GT-S5830i koloru   
czarnego                                                                                          1 [szt.]            350,00zł  **)         262,50zł
rękojmia 35,00zł
23. Samochód marki Opel Omega nr rej. ZPL35978,
rok prod. 1997                                                                                1 [szt.]          3 200,00zł  **)     2 400,00zł
rękojmia 320,00zł
24. Telewizor LCD marki Samsung LE32S62B   
nr ser. LE32S62BX/XEA koloru czarnego                                  1 [szt.]             400,00zł  **)        300,00zł
rękojmia 40,00zł
25.   Telewizor LCD marki Philips LC32OW01-SL06   
koloru czarnego ze srebrną podstawą i kablem zasilającym     1 [szt.]             550,00zł  **)        412,50zł
rękojmia 55,00zł
26. Wykrywacz metali HUNTER 2001 model YX1000A            1 [szt.]              400,00zł  **)        300,00zł
rękojmia 40,00zł
27. Tablet PC Omega 7 koloru czarnego wraz z   
ładowarką                                                                                      1 [szt.]              200,00zł  **)        150,00zł
rękojmia 20,00zł
28. Aparat fotograficzny Nikon Coolpix L110 z   
futerałem  1 [szt.]               650,00zł  **)        487,50zł
rękojmia 65,00zł
29. Telefon NOKIA 610 NFC nr R21C83A7HYP    1 [szt.]               350,00zł  **)        262,50zł
rękojmia 35,00zł
30. Telefon MOTOROLA XT615, nr CHWF1892AC koloru czarnego   
wraz z ładowarką  1 [szt.]               300,00zł  **)        225,00zł
rękojmia 30,00zł
31. Telewizor SHARP LC-32LD135V nr ser. 301936644   
z pilotem i kablem zasilającym  1 [szt.]               650,00zł  **)        487,50zł
rękojmia 65,00zł
32. Tablet GOCLEVER TAB R75 z futerałem koloru czarnego   
i klawiatur ą  1 [szt.]               200,00zł  **)        150,00zł
rękojmia 20,00zł
33. Samochód marki Nissan Serena nr rej. ZS6577P,   
rok prod. 1999  1 [szt.]            3 400,00zł  **)     2 550,00zł
rękojmia 340,00zł
_______________________________________________________________________________________________________________________

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu w miejscu oznaczonym wyżej od godz. 9:00.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmi ę w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania.   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)      

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,
poz.535) wystawia faktury VAT.

   Komornik Sądowy
   Maciej Olejnik    

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Pouczenie : (wyciąg z kodeksu postępowania cywilnego)
Art. 871. 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.   
Art. 872. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z
przybicia.   
 § 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik
wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca
nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji,
będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.   
 § 3. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie
sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.   
 § 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej
na rzecz Skarbu Państwa.   
Art. 873. O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu
przysługuje zażalenie.   
Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości.
Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.
W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci komornika, personel sklepu komisowego,
w którym odbywa się licytacja, oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej:                                                              

www.komornik.stargard.pl   


