
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk podaje do publicznej wiadomości, że w
dniu   27-03-2018r.  o godz. 14:00 w magazynie wierzyciela przy ul. Krzywej 2 w Nowej Soli 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 Rower typu "damka" Classic Maxim bez tylnego koła 1 [szt.] 50,00zł        37,50zł

2 Rower typu "damka" Ragazzi bez przedniego koła 1 [szt.] 50,00zł        37,50zł

3 Koła rowerowe przód/tył   2 [szt.] 8,00zł/1szt.    6,00zł/1szt.
4 Pufa w obiciu skóropodobnym kolor beżowy   1 [szt.] 40,00zł        30,00zł

5 Kanapa rozkładana w obiciu materiałowym   1 [szt.] 100,00zł 75,00zł
6 Lodówka Amica kolor biały nr id. GVY57AA 1 [szt.] 80,00zł 60,00zł
7 Pralka automatyczna BEKO kol.biały model WMB50811PLF 1 [szt.] 400,00zł      300,00zł
8 Telewizor DAEWOO model 14Q1PSUE1Q1112 kol.czarny 1 [szt.] 20,00zł 15,00zł
9 Butla gazowa propan-butan GASPOL 0913 12,0 z gazem 1 [szt.] 100,00        75,00zł

10 Kuchenka Gazowa ZANUSSI ZCG561GW kolor biały 1 [szt.] 50,00zł 37,50zł
11 Dekoder DVBT Esperanza nr id. 00841963 + pilot 1 [szt.] 40,00zł 30,00zł
12 Suszarka do włosów ELDOM HT 99 kolor biało-fioletowy 1 [szt.] 30,00zł 22,50zł
13 Czajnik elektryczny PETRA typ WK185A kolor biały 1 [szt.] 20,00zł 15,00zł
14 Odtwarzacz MP3 Panasonic model SLSX450 + CD 1 [szt.] 20,00zł 15,00zł
15 Konwerter TV SHARP 6427675   1 [szt.] 20,00zł 15,00zł
16 Wieża SILVA model SMW110 nr 10200820 + 2 głośniki 

kolor czarny z kablami 
1 [kpl.] 300,00zł 225,00zł

17 Odtwarzacz DVD DKDVD226 kolor czarny nr id. 
W28080638005202 

1 [szt.] 100,00zł 75,00zł

18 Szafki skośne z plyty MDF kolor jasny brąz z szufladami 2 [szt.] 30,00zł/1szt. 22,50zł/1szt

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi
75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu nie składa rękojmi, ponieważ suma oszacowania ruchomości jest niższa niż 5.000 zł (art. 
8671§1 zd. 2 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.
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).
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  


