Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Radosław Just
Kancelaria Komornicza Jackowskiego 40/6, 60-512 Poznań
tel. 61 2233012 e-mail: poznan.just@komornik.pl
Km 7506/16

#SA *0020002158024*/0419/

Poznań, dnia 04-04-2018
Sz P
Sąd Rejonowy
Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Tablica Ogłoszeń
ul. Kamiennogórska 26
60-179 Poznań
*0020002158024*

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

(KM 7506/16, KM 4807/17, KM 3435/17)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Radosław Just podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2018r. o godz. 09:00 w lokalu:
60-142 Poznań (Grunwald), ul. Promienista 88 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga
licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa ruchomości
Stół jadalny drewniany
Krzesło drewniane
Fotel z obiciem materiałowym z elementami drewnianymi
Kanapa narożnikowa z obiciem materiałowym z elementami
drewnianymi
Telewizor wiszący LG około 50 cali

Ilość
1 [szt.]
6 [szt.]
2 [szt.]
1 [szt.]

Wartość szacunkowa
400,00 **)
100,00 *) **)
300,00 *) **)
1 000,00 **)

1 [szt.]

1 500,00

**)

Cena wywołania
200,00
50,00
150,00
500,00
750,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 50% sumy oszacowania.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 305 kk kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg
publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby
lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Zgodnie z art. 867 § 12 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.
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Adresat oryginału: Sąd
Do wiadomości:
1. wierzyciel
2. dłużnik
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