
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu  29-11-2018r. o godz. 12:00  w lokalu:
 Borów Wielki 55, 67-124 Nowe Miasteczko   
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 Komplet reflektorów Peugeot 206CC- przód- lampa 
przednia prawa i lewa 04HCRPL804802A011

2 [kpl.] 100,00zł/kpl 50,00zł/kpl

2 Lusterko drzwiowe prawe do Peugeot 206CC, elektryczne 
sterowanie, kolor czarno-granatowy 

1 [szt.] 100,00zł 50,00zł

3 Element układu kierowniczego do Peugeot 206CC, 
tzw. maglownica GAUCHE 9624981580 

1 [szt.] 150,00zł 75,50zł

4 Serwo hamulcowe do Peugeot 206CC nr 9650368280 1 [szt.] 60,00zł 30,00zł
5 Pas przedni do Peugeot 206CC, nr ID 9648131880 

z wentylatorem 
1 [szt.] 120,00zł 60,00zł

6 Klapa bagażnika do Peugeot 206CC, kolor granatowy 
 (do poprawek lakierniczych) 

1 [szt.] 250,00zł 125,00zł

7 Zderzak tylny do Peugeot 206CC, kolor granatowy(do 
poprawek lakierniczych), nr ID 9625077877/ND

1 [szt.] 100,00zł 50,00zł

8 Wtryski paliwa do Peugeot 206CC, nr ID 0445110259 4 [szt.] 150zł/szt 75,00zł/szt
9 Turbosprężarka do silnika od samochodu Peugeot 

206CC, 1,6HDI, nr ID GT 1544V 
1 [szt.] 400,00zł 200,00zł

10 Rozrusznik do Peugeot 206CC diesel Valeo D7G26, 
12V 

1 [szt.] 80,00zł 40,00zł

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


