
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu  31-12-2019r. o godz. 10:10  w lokalu:67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego
40
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do 
dłużnika i składających się z: 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość 
szacunkowa

Cena 
wywołania

1 Wózek widłowy YALE model GDP25VX V2170, 
nr fabryczny B875B23498K, nośność 2,5 t, moc 35,8kW, 
rok prod. 2012, silnik diesel, masa wózka 3970kg, rozstaw 
kół  960mm, długość wideł 1200mm, sprawny, 
eksploatowany, rama masztu skorodowana 
powierzchniowo, ogumnienie w dobrym stanie, uszkodzony
błotnik przedni, licznik pracy: 8515mth

1 [szt.] 43 419,00zł 
kwota brutto 
zawiera podatek 
VAT

21 709,50zł
kwota 
brutto 
zawiera 
podatek 
VAT

2 Wiertarka promieniowa prod. polskiej  typ WR-50/16, nr 
fabryczny 1351711862, rok budowy 1964 Zakłady 
Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań, waga/masa 
ok. 5 ton, z posuwem 

1 [szt.] 15 000,00zł 
kwota brutto 
zawiera podatek 
VAT

7 500,00zł 
kwota 
brutto 
zawiera 
podatek 
VAT

3 Wiertarka promieniowa HMTL+d typ RM/65, prod. Indie, 
nr fabryczny 5894, brak danych dot. roku budowy, masa 
ok. 6,5 ton, z posuwem, zasilanie 380V   

1 [szt.] 17 000,00zł 
kwota brutto 
zawiera podatek 
VAT

8 500,00zł 
kwota 
brutto 
zawiera 
podatek 
VAT

4 Automat do produkcji rdzeni  w technologii hot-box, 
producent TONE-WALL WORK LTD order FP 19883-3, 
rok prod. 1974, oznaczenie: 450563; maszyna nie 
eksploatowana od dłuższego czasu, całość silnie 
skorodowana

1 [szt.] 1 845,00zł kwota
brutto zawiera 
podatek VAT

922,50zł 
kwota 
brutto 
zawiera 
podatek 
VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma
wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania
każdej ruchomości, której wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę 5 000,00zł, najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg, na konto komornika w banku:  BNP Paribas S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0405 8460    

 lub w kasie kancelarii (art. 8671 §1kpc). 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  


