
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMO  ŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu  09-09-2020r. o godz. 11:00  w: 
67-124 Nowe Miasteczko, ul. Wojska Polskiego 23 
odbędzie się w trybie ustalonym w art.  867 kpc pierwsza licytacja ruchomości  należących do
dłużnika i składających się z: 
1) przyczepa ciężarowa skrzynia SOMMER AG 80T, rok produkcji 1991, nr VIN 91073470, nr rej. 
FNW 54YS - wartość szacunkowa  4.100,00 z  ł , cena wywołania  3.075,00 zł 

2) przyczepa lekka SAM 450, rok produkcji 1996, nr VIN ZG0701947, nr rej ZEV 0506 - 
wartość szacunkowa 550,00 z  ł, cena wywołania 412,50 zł

3) przyczepa AUTO SAN D-732 02 , rok produkcji 1987, nr VIN 35672, nr rej ZGR 8322 - 
wartość szacunkowa 1.100,00 z  ł, cena wywołania 825,00zł

4) samochód osobowy OPEL FRONTERA 2.0, Hatchabck , rok produkcji 1994, nr rej FNW 04084,
nr VIN SED 52UD2RV646338 - wartość szacunkowa 1.150,00 z  ł, cena wywołania 862,50 zł

5) samochód osobowy kombi  OPEL Frontera rok produkcji  2003,  nr  rej  FNW 21998,  nr  VIN
W0L06BG76V504018 -  wartość szacunkowa  3.150,00 z  ł, cena wywołania 2.362,50zł

6) przyczepa ciężarowa skrzynia ACKERMANN FRUEHAUF rok produkcji  2002,  model  KA-
F18/178E, nr rej FNW 04231, nr VIN WAFXXXXXX1K024877 - wartość szacunkowa 3.700,00
z  ł, cena wywołania 2.775,00zł

7) przyczepa SAM AP1, rok produkcji 2007, nr rej. FNW 37EJ, nr VIN PGS003070006 - wartość
szacunkowa  950,00 z  ł, cena wywołania 712,50 zł

8) przyczepa POM-SREM, rok produkcji  1961,  nr  VIN 0658POM, nr  rej  ZGZ0812 -  wartość
szacunkowa 2.100,00 z  ł, cena wywołania 1.575,00 zł 

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej.
       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). 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 (art. 867§12 kpc).

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