
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMO  ŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu  08-03-2016r. o godz. 14:00  w lokalu:
67-100 Nowa Sól, ul. Sidorskiej 7
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do 
dłużnika i składających się z: 
 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość 
szacunkowa

Cena 
wywołania

1 urządzenie telefaksowe na zwykły papier+ kopiarka, 
marki Panasonic KXFP148, koloru szarego

1 [szt.] 200,00 zł   150,00 zł

2 urządzenie wielofunkcyjne marki RICOH Aficio SG 
3100 SNw-skaner, kopiarka, drukarka z wyświetlaczem 

1 [szt.] 560,00 zł 420,00 zł

3 zestaw komputerowy i jednostka centralna Mustang, 
monitor LCD marki LG Flatron 5000, klawiatura Natec, 
mysz Logitech z oprogramowaniem do projektów PRO 100

1 kpl 3 200,00 zł/kpl    2 400,00 zł

4 kredens z nadstawką z płyty MDF w okleinie kolor 
venge, blat szary Kronopol -dół 4 drzwiczki tj. 3 szuflady, 
góra 4 drzwiczki przeszklone + 6 szufladmałych 

1 kpl 1 000,00zł//kpl   750,00 zł

5 meble kuchenne - blat grafit Kronopol, fronty 
naturalne drewno jabłoń+czarny lakier, 2 szuflady 80 
wysuwane dotykowo systemy Wurth, szafka 60 otwierana 
dotykowo, szafka 30 z koszem Cargo systemy Wurth, 
szafka wisząca 100x40 cm drzwiczki-czarny lakier w 
drewnianej obudowie-jabłoń otwierana do góry systemy 
Aventos Wurth

1 kpl 4 000,00zł/kpl    3 000,00zł

6 meble kuchenne model Capri, fronty z płyty MDF, 
dąb stary, korpus oliwkowy z płyty laminowej, blat 
Kronopol szary-fino havana ze stolikiem stojące: 2 szuflady
pełne + 1 przeszklona,szafka narożna z półką, szafka 
wysuwana z koszem Cargo, szafka stojąca do zabudowy 
chłodziarko-zamrażarki, wiszące: 2 szafki z drzwiczkami 
pełnymi 80x40 +1 szafka przeszklona 80x40 otwierane do 
góry + 2 półki na wino 40x40 korpus oliwkowy, fronty dąb 
stary

1 kpl 2 500,00zł/kpl  1 875,00zł

7 stół rozkładany, naturalne drewno dąb, kolor 
venge(blat połączenie drewna ze szklanym lacobel kolor 
ecru)+ 4 krzesła drewniane kolor venge siedziska skóra eko
kolor ecru 

1 kpl 2 400,00zł/kpl  1 800,00zł

8 stół blat kwadratowy i 4 taborety kwadratowe z 
płyty w okleinie kolor szary 

1 kpl 600,00zł/kpl   450,00zł

 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania

wynosi 75% sumy oszacowania.
 Przystępujący do przetargu obowiązany jest  złożyć  rękojmię 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)  



UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika. 

 Komornik Sądowy
 Jacek Mikołajczyk  


