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1 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.23 0100600718231 2800382 160,00           0,00 1,00
uszkodzony,  podarta tapicerka, uszkodzony mechanizm regulacji, utleniona gąbka, brak 
podłokietników, nie nadaje się do dalszego uzytku

2 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.6  0100600718061 2800337 160,00           0,00 1,00
uszkodzony,  podarta tapicerka, uszkodzony mechanizm regulacji,  rozkom,pletowany, brak 
podłokietnikó, oparcianie nadaje się do dalszego uzytku

3 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.7 0100600718071 2801668 160,00           0,00 1,00
uszkodzony,  podarta tapicerka, uszkodzony mechanizm regulacji, rozkompletowany brrak 
krzyżaka i siedziska nie nadaje się do dalszego uzytku

4 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.10 0100600718101 2800379 160,00           0,00 1,00 uszkodzony. połamane siedzisko, i kółka w krzyżaku, nie nadaje do dalszego uzytkowania

5 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12.p.27 0100600718271 2800556 160,00           0,00 1,00
uszkodzony,  podarta tapicerka, uszkodzony mechanizm regulacji, rozkompletowany brak 
oparcianie nadaje się do dalszego uzytku

6 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.29 0100600718291 2802513 160,00           0,00 1,00
uszkodzone gniazda kółek, zepsuty siłownik, rozkompletowany, nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

7 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.47 0100600718471 2800707 160,00           0,00 1,00 Uszkodzone siedzisko i oparcie, rozkompletowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania

8 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.76 0100600718761 2800166 160,00           0,00 1,00
uszkodzony przetarcia tapicerki, uszkodzony mechanizm regulacji rozkompletowany, nie 
nadaje się do dalszego uzytkowania

9 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.87 0100600718871 2800679 160,00           0,00 1,00
uszkodzony, połamany krzyżak i  siedzisko, rozkompletowany,nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

10 1998 Fotel obrotowy Dz10 k.12 p.97 0100600718971 2800604 160,00           0,00 1,00
uszkodzone siedzisko, zepsuty mechanizm regulacji, rozkompletowany, nie nadaje się do 
dalszego uzytkowania

11 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.99 0100600718991 2800587 160,00           0,00 1,00
uszkodzony, podarta tapicerka, połamana podstawa fotela, rozkompletowany,nie nadaje 
się do dalszego użytkowania

12 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.103 0100600719031 2800655 160,00           0,00 1,00
uszkodzony, utleniona gąbka, uszkodzona tapicerka i gniazda kółek, rozkompletowany,nie 
nadaje się do dalszego użytkowania

13 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.111 0100600719111 2802605 160,00           0,00 1,00
uszkodzony siłownik , porwana tapicerka, rozkompletowany,nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

14 2003 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.143 0100600719431 2802669 160,00           0,00 1,00
uszkodzony, utleniona gąbka, uszkodzony mechanizm oraz podstawa fotela, 
rozkompletowany,nie nadaje się do dalszego użytkowania

15 2003 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.136 0100600719361 2801513 445,00           0,00 1,00
uszkodzony, uszkodzony mechanizm ,przetarcia tapicerki, rozkompletowany,nie nadaje się 
do dalszego użytkowania

16 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.20 0100600718201 2800150 160,00           0,00 1,00
uszkodzony mechanizm regulacji , rozkompletowany,nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

17 2005 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.155 0100600744401 2800191 140,00           0,00 1,00
uszkodzony, utleniona gąbka, uszkodzony mechanizm oraz podstawa fotela, 
rozkompletowany,nie nadaje się do dalszego użytkowania

18 2005 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.156 0100600744411 2800463 140,00           0,00 1,00
uszkodzony, uszkodzone kółka ,oparcie ,porwana tapicerka, rozkompletowany,nie nadaje 
się do dalszego użytkowania

19 2007 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.195 0100600718201 2800150 160,00           0,00 1,00
uszkodzony siłownik, przetarta tapicerka, rozkompletowany,nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

20 2008 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.262 0100600759220 2801486 141,52           0,00 1,00
uszkodzony, utleniona gąbka , zepsuty mechanizm, wyłamane rączki fotela, 
rozkompletowany,nie nadaje się do dalszego użytkowania

21 2008 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.258 0100600759180 2801433 141,52           0,00 1,00
uszkodzone oparcie ,połamana podstawa fotela, utleniona gąbka,rozkompletowany, nie 
nadaje się do dalszego użytkowania

SĄD REJONOWY
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

załącznik nr 1

WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJATKU RUCHOMEGO
POZOSTAŁE ŚRODKI



22 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.292 0400600757010 2801679 160,00           0,00 1,00
uszkodzony, połamane oparcie i podpory rąk, rozkompletowany,nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

23 2012 Krzesło Biurowe Dz.10 k.12 p.294 0100600780300 2801681 140,00           0,00 1,00
uszkodzone,zniszczona tapicerka, połamane oparcie, rozkompletowany,nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

24 2012 Krzesło Biurowe Dz.10 k.12 p.297 0100600780330 2801684 140,00           0,00 1,00
uszkodzone, połamane podpory rąk, i noga fotela, rozkompletowany,nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

25 2012 Krzesło Biurowe Dz.10 k.12 p.304 0100600780400 2801691 140,00           0,00 1,00
uszkodzone, przetarcia tapicerki, uszkodzony mechanizm regulacji, rozkompletowany,nie 
nadaje się do dalszego użytkowania

26 1998 Fotel obrotowy Dz.10 K.3 p.32 0100600475480 2801369 300,00           0,00 1,00
uszkodzony, porwana tapicerka, uszkodzony mechanizm regulacji, rozkompletowany,nie 
nadaje się do dalszego użytkowania

27 1998 Fotel obrotowy Dz.10 k.12 p.83 0100600718831 2800694 160,00           0,00 1,00
uszkodzone, przetarcia tapicerki, uszkodzony mechanizm regulacji, rozkompletowany,nie 
nadaje się do dalszego użytkowania

28 1998 Fotel Dz.10k.5 p.11 0100600414620 2802000 471,87           0,00 1,00
uszkodzony, podarta skóra, zepsuty mechanizm regulacji, rozkompletowany,nie nadaje się 
do dalszego użytkowania

29 1998 Fotel ,,Boston’’ Dz.10 k.3 p.63 0100600322871 2801995 329,40           0,00 1,00
uszkodzony, zniszczona tapicerka ,siedzisko porwane, pęknięty stelaż,nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

30 1998 Fotel ,,Boston’’ Dz.10 .k3 p.65 0100600322891 2801997 329,40           0,00 1,00
uszkodzony, zniszczona tapicerka ,siedzisko porwane, pęknięty stelaż,nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

31 1998 Fotel ,,Boston’’ Dz.10 k.3 p.66 0100600322901 2801998 329,40           0,00 1,00
uszkodzony, zniszczona tapicerka ,siedzisko porwane, pęknięty stelaż,nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

32 1998 Fotel ,,Swing’’ Dz.10 k.5 p.1 0100600414520 2800411 471,87           0,00 1,00
uszkodzony, porwana skóra na siedzisku, zepsuty mechanizm regulacji, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

33 1998 Fotel Sędziowski Dz.10 k.3 p.40 0100600322641 2802341 428,22           0,00 1,00
uszkodzony, połamane podpory rąk, i noga fotela, zniszczona tapicerka, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania,  drewno opałowe

34 2007 Fotel Menadżer Dz.10 k.3 p.83 0100600358480 2801174 341,60           0,00 1,00
uszkodzony, podarta skóra na siedzisku, brak podłokietników, rozkompletowany nie nadaje 
się do dalszego użytkowania 

35 2011 Fotel Menadżer Dz.10 k.5 p.22 0100600475370 2801350 300,00           0,00 1,00
uszkodzony, podarta skóra na siedzisku, brak podłokietników, rozkompletowany nie nadaje 
się do dalszego użytkowania 

36 2011 Fotel Menadżer Dz.10 k.5 p.33 0100600475480 2801369 300,00           0,00 1,00
uszkodzony, porwana tapicerka ,popsute gniazda kółek,  brak regulacji, 
rozkompletowanynie nadaje się do dalszego użytkowania

37 1998 Szafa ubraniowa Dz.8 k.19 p.40 0100400710391 2800222 535,26           0,00 1,00
uszkodzona, połamany cokół dolny szafy, niekompletna brak pólek i boku, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

38 1998 Szafa ubraniowa Dz.8 k.19 p.64 0100400710621 2801480 535,26           0,00 1,00
uszkodzona, połamany cokół dolny szafy, niekompletna brak półek,  nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

39 1998 Szafa ubraniowa Dz.8 k.19 p.17 0100400710161 2801020 365,46           0,00 1,00
uszkodzone, wyłamane półki, i plecy, brak cokołu niekompletna,  nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

40 1998 Szafa aktowa +nadstawkaDz.8 k.1 p.84 0100400112561 2801901 365,46           0,00 1,00
uszkodzone, wyłamane półki, i plecy, nuiekompletna, nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

41 1998 Szafa aktowa + nadstawkaDz.8 k.1 p.85 0100400112571 2801902 365,46           0,00 1,00 uszkodzona, wyłamane zawiasy z boku szafy,  nie nadaje się do dalszego użytkowania

42 1998 Szafa aktowa Dz.8 k.1 p.92 0100400112640 2801905 540,91           0,00 1,00
uszkodzona, wyłamany zamek  i półki, niekompletna,  nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

43 1998 Szafa aktowa Dz.8 k.1 p.94 0100400112660 2801907 540,91           0,00 1,00
uszkodzona, połamane plecy  i drzwiczki, niekompletna,  nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

44 1998 Szafa aktowa Dz.8 k.1 p.174 0100400113461 2801913 540,91           0,00 1,00 uszkodzona, połąmany spód szafy , wyłamane plecy, drewno opałowe

45 2004 Szafa aktowa Dz.8 k.1 p.392 0100400176860 2801931 616,74           0,00 1,00 uszkodzona, połamane boki, niekompletna,  nie nadaje się do dalszego użytkowania

46 1998 Szafa aktowa Dz.8 k.1 p.225 0100400113971 2801213 384,13           0,00 1,00
uszkodzona, połamany bok ,i zawiasy, niekompletna, nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

47 1998 szafa nadstawka Dz.8 k.1 p.82 0100400112541 2801005 365,46           0,00 1,00
uszkodzona, połamane boki, brak półek, niekompletna,  nie nadaje się do dalszego 
użytkowania



48 2003 Szafa aktowa Dz.8 k.1 p.262 0100400114341 2801921 468,48           0,00 1,00
uszkodzona, połamany bok ,wyrwane zawiasy, brak ółek, niekompletna,  nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

49 2007 Szafa aktowa Dz.8 k.1 p.313 0100400150310 2800477 918,66           0,00 1,00
uszkodzona, połamany bok ,wyrwane zawiasy, brak półek, niekompletna,  nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

50 2007 Szafa aktowa Dz.8 k.1 p.330 0100400159460 2801927 1 518,90        0,00 1,00
uszkodzona, połamany bok i tył  ,wyrwane zawiasy, niekompletna,  nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

51 2008 Szafa zabudowa Dz.8 k.5 p.2 0400401563210 2802717 488,00           0,00 1,00
uszkodzona, zabudowa umywalki,  wyrwane zawiasy  brak cokołu, niekompletna,  nie 
nadaje się do dalszego użytkowania

52 2008 Szafka wisząca Dz.8 k.21 p.17 0100400945880 2801984 166,84           0,00 1,00
uszkodzona, rozklejona płyta boczna,  brak pleców,  niekompletna, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

53 1998 Dostawka do biurka Dz.6 k.6 p.48 0100200302631 2801444 202,84           0,00 1,00
uszkodzona, połamane boki, brak blatu, niekompletna,  nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

54 1998 Nadstawka do biurka Dz.6 k.6 p.147 0100200303620 2801557 165,66           0,00 1,00
uszkodzona, połamana,  połąmany blat, niekompletna, nie nadaje się do dalszego 
użytkowaniae

55 1998 Nadstawka do biurka Dz.6 k.6 p.148 0100200303630 2801558 165,65           0,00 1,00
uszkodzona, rozpołowiona płyta blatu, wyrwane zawiasy, niekompletna, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

56 1998 Biurko z nadstawką Dz.6 k.1 p.129 0100200101601 2801554 583,15           0,00 1,00
uszkodzona, rozpołowiona płyta blatu, wyrwane zawiasy, niekompletna, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

57 1998 Biurko z nadstawką Dz.6 k.1 p.130 0100200101611 2801555 583,15           0,00 1,00
uszkodzona, rozpołowiona płyta blatu, wyrwane zawiasy, niekompletna, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

58 1998 Biurko 140/70 Dz.6 k.1 p.118 0100200101491 2802590 231,12           0,00 1,00
uszkodzone, rozklejona płyta na bokach, brak blatu, niekompletne, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

59 1998 Krzesło ISO Dz.10k.2 p.135 0100600221601 2801578 85,40              0,00 1,00
uszkodzone, połamane nogi na spawach, uszkodzona tapicerka,  nie nadaje się do dalszego 
uzytkowania

60 1998 Krzesło ISO Dz.10 k.2 p.112 0100600221371 2800525 85,40              0,00 1,00
uszkodzone, porwana tapicerka, utleniona gąbka, pogięte nogi,  nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

61 1998 Krzesło ISO Dz.10 k.2 p.159 0100600221841 2800603 85,40              0,00 1,00 uszkodzone, połamane nogi na spawach, , nie nadaje się do dalszego uzytkowania

62 1998 Krzesło KR-2 Dz.10 k.2 p.190 0100600222151 2800212 240,75           0,00 1,00 uszkodzone, połamane oparcie, podarta tapicerka, nie nadaje się do dalszego użytkowania
63 1998 Krzesło KR-2 Dz.10 k.2 p.140 0100600221651 2800187 240,75           0,00 1,00 uszkodzone, połamane nogi, nie nadaje się do dalszego uzytkowania

64 2010 krzesła obrotowe StilloDz.10 k.2 p.279 0100600274010 2802687 272,06           0,00 1,00
uszkodzone, połamany mechanizm regulacji, rozkompletowane, nie nadaje się do dalszego 
uzytkowania

65 1998 Krzesło obrotowe drewnianeDz.10 k.1 p.58 0100600108091 2802048 472,92           0,00 1,00 uszkodzone, połamana podstawa krzesła, nie nadaje się do dalszego użytkowania
66 1998 Krzesło obrotowe drewnianeDz.10 k.1 p.96 0100600108471 2802079 472,92           0,00 1,00 uszkodzone, połamana podstawa krzesła, nie nadaje się do dalszego użytkowania
67 1998 Krzesło drewniane Dz.10 k.1 p.38 0100600107891 2801234 247,55           0,00 1,00 uszkodzone, połamana podstawa krzesła, nie nadaje się do dalszego użytkowania
68 1998 Krzesło drewniane Dz.10 k.1 p.73 0100600108241 2801236 247,54           0,00 1,00 uszkodzone, połamana podstawa krzesła, nie nadaje się do dalszego użytkowania
69 1998 Krzesło drewniane Dz.10 k.1 p.12 0100600107631 2801231 247,55           0,00 1,00 uszkodzone, połamana podstawa krzesła, nie nadaje się do dalszego użytkowania

70 1998 Niszczarka Cobra Dz.14 k.24 p.1 0101001340740 2801199 1 340,78        0,00 1,00
zniszczona, spalony silnik, nie nadaje się do dalszego użytkowania z powodu 
wyeksploatowania, nie nadaje się do dalszego użytkowania

71 2005
Panasonic fax 
Panasonic KX-FC 195 Dz.14 k.32 p.12 0101001945070 2600018 730,66           0,00 1,00 uszkodzony, zepsuta elektronika, nie nadaje się do dalszego uzytkowania

72 2003
Panasonic fax 
Panasonic KX-FM90 Dz.14 k.32 p.9 0101001938931 2600025 878,40           0,00 1,00 uszkodzony, zepsuta elektronika, nie nadaje się do dalszego uzytkowania

73 1998 Szafka łazienkowa Dz.8 k.22 p.38 0100401015031 2801763 318,06           0,00 1,00
uszkodzona, niekompletna, rozklejony blat,  rozwarstwienie płyty boków, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

74 1998 Szafka łazienkowa Dz.8 k.22 p.40 0100401015051 2801766 318,06           0,00 1,00
uszkodzona, niekompletna, rozklejony blat,  rozwarstwienie płyty boków, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania



75 2011 Szafa kartotekowa Dz.8 k.20 p.11 0100400874280 2800884 1 230,00        0,00 1,00
uszkodzona, zepsute zamki centralne , wyrwane szuflady z prowadnicami, niekompletna, 
nie nadaje się do dalszego użytkowania

76 2011 Szafa kartotekowa Dz.8 k.20 p.12 0100400874290 2801021 1 230,00        0,00 1,00
uszkodzona, zepsute zamki centralne , wyrwane szuflady z prowadnicami, niekompletna, 
nie nadaje się do dalszego użytkowania

77 2011 Odkurzacz karcher Dz.14 k.17 p.23 0101000976390 2801711 520,00           0,00 1,00
uszkodzony, spalony silnik, nie nadaje się do naprawy z powodu wysokiego kosztu naprawy, 
wyeksploatowany, nie nadaje się do dalszego użytkowania

78 2007 Odkurzacz Merida Dz.14 k.17 p.19 0101000946500        2802377 859,74           0,00 1,00

uszkodzony, spalony silnik, pęknięta obudowa, wyrwane gniazdo rury ssącej, nie nadaje się 
do naprawy z powodu wysokiego kosztu naprawy, wyeksploatowany, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

79 1998 Telewizor Sonny Dz.14 k.26 p.1 0101001439161 2600022 1 880,00        0,00 50,00
sprzęt o przestarzałej technologii, widoczne ślady użytkowania, sprawny, dalsze 
użytkowanie  wymaga dekodera

80 1998 Telewizor Sonny Dz.14 k.26 p.2 0101001439171 2600078 1 880,00        0,00 50,00
sprzęt o przestarzałej technologii, widoczne ślady użytkowania, sprawny, dalsze 
użytkowanie  wymaga dekodera

81 1998 Telewizor Sonny Dz.14 k.26 p.3 0101001439181 2600071 1 880,00        0,00 50,00
sprzęt o przestarzałej technologii, widoczne ślady użytkowania, sprawny, dalsze 
użytkowanie  wymaga dekodera

82 1998 Wideo Sonny Dz.14 k.26 p.4 0101001439190 2600079 1 430,00        0,00 10,00 sprzęt o przestarzałej technologii na kasety VHS, widoczne ślady użytkowania, sprawny, 
83 1998 Waga pocztowa TaxmasterDz.14 k.22 p.2 0101001265340 2801569 2 074,00        0,00 10,00 sprzęt zużyty, zniszczona, wyeksploatowana, nie nadaje się do dalszego użytkowania

84 1998 Tarcza napędu do froterki TASKIDz.14 k.18 p.1 0101001023080 2801528 644,00           0,00 5,00 zbędna

85 1998 Łóżko polowe Dz.11 k.3 p.2 0100700115100 2802369 368,93           0,00 1,00 zniszczone, urwanesprężyny, porwana tapicerka nie nadaje się do dalszego użytkowania

86 1998 Biurko z wycięciem Dz.6 k.1 p.31 0100200100620 2801320 448,51           0,00 1,00
zniszczone, połamany blat , zniszczona okleina, rozkompletowane, nie nadaje się do 
dalszego użytkowania

87 1998 Biurko Dz.6 k.1 p.125 0100200101560 2801496 170,80           0,00 1,00
zniszczone, brak boków, zniszczony blat, niekompletne, nie nadaje się do dalszego 
użytkowania

 
Białą Podlaska, dnia 25 września 2017 r.


