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1 11-02-2002 Eugeniusz Robak
62-502 Konin 

ul.Stokrotkowa 5

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: budowa maszyn, 

urządzeń i środków transportu                                                                       
załącznik nr 1

NNE/050-31/2001 

11-02-2002

2 11-02-2002 Jan Mojżeszewicz
64-400 Międzychód 

ul.Wigury 4

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdy, maszyny i 

urządzenia
załącznik nr 2

NNE/050-36/2001 

11-02-2002

3 11-02-2002 Marian Olczak
61-289 Poznań 

Os.Czecha 86m5

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyny i 

urządzenia, aparaty oraz instalacje w zakresie oceny ich 

przydatności w przemyśle oraz środki transportu

załącznik nr 3
NNE/050-35/2001 

11-02-2002

4 11-02-2002
Przemysław 

Krzywania

60-688 Poznań Os.J.III 

Sobieskiego 7/175

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: sprzęt 

komputerowy, maszyny i urządzenia oraz środki transportu
załącznik nr 4

NNE/050-34/2001 

11-02-2002

02.02.2012r. EA-

1/724-

0026/12/1/JRA

5 11-02-2002
Aleksander 

Szymków

64-920 Piła ul.Asnyka 

7A/6

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdy 

samochodowe, ciągniki i pojazdy specjalne-eksploatacja oraz 

naprawa systemów technicznych i ich eksploatacja

załącznik nr 5
NNE/050-29/2001 

11-02-2002

6 11-02-2002 Zbigniew Młody
60-178 Poznań 

ul.Ścinawska 80

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: środki transportu 

oraz maszyny i urządzenia
załącznik nr 6

NNE/050-7/02       

11-02-2002

7 11-02-2002 Andrzej Gajda
60-152 Poznań   

ul..Junacka 2m6

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyny i 

urządzenia w grupie 3-8 KST
załącznik nr 7

NNE/050-8/02       

11-02-2002

8 11-02-2002 Wojciech Stecki
62-023 Borówiec               

ul..Zakątek 6                                

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: technologia 

przemysłu spożywczego, maszyny i urządzenia, aparaty oraz 

instalacje w zakresie oceny ich przydatności w przemyśle 

spożywczym, opakowania hurtowe i detaliczne w przemyśle 

spożywczym

załącznik nr 8
NNE/050-33/2001 

11-02-2002

04.11.2014r.   

EA/724-

0340/14/1/JRA3

9 19-02-2002 Jacek Skąpski

”Serwis Zegarków 

Szwajcarskich Jacek 

Skąpski”  ul. 28 Czerwca 

1956 nr 123                         

61-505  Poznań

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: branży 

zegarmistrzowskiej
załącznik nr 9

NNE/050-22/2001 

19-02-2002

10 19-02-2002 Marek Cytrowski
62-700 Turek 

ul.W.Milewskiego 2/14

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: techniki 

samochodowej oraz techniki komputerowej
załącznik nr 10

NNE/050-30/2001 

19-02-2002

11 19-02-2002 Jacek Marszałek 63-200 Jarocin ul.Ługi 14
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: techniki 

samochodowej: maszyn, urządzeń i pojazdów
załącznik nr 11

NNE/050-6/02       

19-02-2002

12 19-02-2002
Piotr Bogdan 

Nowak

63-000 Środa Wlkp. 

ul.Kochanowskiego 5B

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: techniki 

samochodowej: maszyn, urządzeń i pojazdów
załącznik nr 12

NNE/050-9/02         

19-02-2002

13 19-02-2002 Jan Gośliński
63-000 Środa Wlkp. 

ul.Westerplatte 22

szacowanie  wartości ruchomości w zakresie: techniki 

samochodowej: maszyn, urządzeń i pojazdów
załącznik nr 13

NNE/050-10/02      

19-02-2002
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14 19-02-2002 Marek Rosada
61-615 Poznań 

ul.Grzmota-Skotnickiego 3

 szacowanie wartości ruchomości w zakresie: techniki 

samochodowej: maszyn, urządzeń i pojazdów
załącznik nr 14

NNE/050-17/02      

19-02-2002

15 19-02-2002 Zbyszko Rosada
61-615 Poznań 

ul.Grzmota-Skotnickiego 3

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: techniki 

samochodowej: maszyn, urządzeń i pojazdów
załącznik nr 15

NNE/050-16/02      

19-02-2002

16 22-02-2002
Henryk 

Świerczyński

61-131 Poznań 

ul.Zabrzańska 20/9

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: techniki 

samochodowej: maszyn, urządzeń i pojazdów
załącznik nr 16

NNE/050-37/2001   

19-02-2002

17 27-02-2002
Ryszard 

Świerczyński

61-017 Poznań 

ul.Bałtycka 47/56

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: techniki 

samochodowej: maszyn, urządzeń i pojazdów
załącznik nr 17

NNE/050-38/2001   

27-02-2002

18 27-02-2002 Tomasz Liman
64-300 Nowy Tomyśl      

ul. Słonecznikowa 2

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: techniki 

samochodowej: maszyn, urządzeń i pojazdów
załącznik nr 18

NNE/050-05/02      

27-02-2002

19 27-02-2002 Maciej Zajęcki
60-775 Poznań 

ul.Parkowa 1m3

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: konstrukcji, 

technologii, eksploatacji - maszyn, urządzeń technicznych i 

pojazdów

załącznik nr 19
NNE/050-20/02      

27-02-2002

20 01-03-2002 Zbigniew Dratwa

61-367 Poznań 

Os.Rzeczypospolitej 

3/121

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn i urządzeń 

wchodzących w zakres przemysłu maszynowego;ciągników i 

maszyn rolniczych

załącznik nr 20
NNE/050-23/02      

01-03-2002

21 05-03-2002 Walenty Dudziak
61-407 Poznań          ul.X. 

Dunikowskiego 15

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 21
NNE/050-24/02     

05-03-2002

22 05-03-2002 Bernard Wilczyński
61-141 Poznańul.Kórnicka 

26c/8

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań  

załącznik nr 22
NNE/050-25/02      

05-03-2002

23 05-03-2002 Marek Idzior
60-656 Poznań 

ul.Szydłowska 53/20

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań  

załącznik nr 23
NNE/050-26/02      

05-03-2002

24 05-03-2002 Edmund Podbielski
60-162 Poznań 

ul.Odolanowska 7

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 24
NNE/050-27/02      

05-03-2002

25 06-03-2002
Andrzej 

Nowakowski

61-699 Poznań 

Os.Wichrowe Wzgórze 

36/12

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 25
NNE/050-28/02      

06-03-2002

26 07-03-2002 Roman Majtas

61-695 Poznań 

ul.Batalionów Chłopskich 

9

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 26
NNE/050-29/02      

07-03-2002

27 07-03-2002 Jerzy Zalejski
60-681 Poznań 

Os.B.Chrobrego 39/26

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 27
NNE/05030/02       

07-03-2002

Strona 2



Lp.

Termin 

wpisu na 

listę

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Zakres uprawnień

Wzór 

uwierzytelnion

ego podpisu

Nr i data 

zawiadomienia 

biegłego 

skarbowego o 

wpisaniu na 

listę

Data 

wykreślenia 

biegłego 

skarbowego 

z listy

28 07-03-2002 Leszek Pałkiewicz
61-655 Poznań 

ul.Gromadzka 8a

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 28
NNE/050-31/02       

07-03-2002

29 11-03-2002 Rafał Woszczek
61-062 Poznańul.Leszka 

15

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 29
NNE/050-33/02      

11-03-2002

30 11-03-2002 Henryk Szymański
62-065 Grodzisk Wlkp. 

ul.Nowaczyka 36

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur  mieszkań

załącznik nr 30
NNE/050-34/02      

11-03-2002

31 11-03-2002
Eugeniusz 

Woszczek

61-062 Poznań ul.Leszka 

15a

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 31
NNE/050-35/02      

11-03-2002

32 11-03-2002 Józef Pięta
62-800 Kalisz 

ul.Górnośląska 21/16

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 32
NNE/050-36/02      

11-03-2002

33 11-03-2002 Czesław Majchrzak
60-278 Poznań ul.Palacza 

122C m 7

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 33
NNE/050-37/02      

11-03-2002

34 18-03-2002 Antoni Kolańczyk

63 460 Nowe 

Skalmierzyce ul.Kaliska 

24C/34

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 34
NNE/050-38/02      

18-03-2002

35 18-03-2002 Tadeusz Mocarski
60-846 Poznań 

ul.Kochanowskiego 20/4

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 35
NNE/050-39/02      

18-03-2002

NE/050-

0013/07/JR 04-

07-2007

36 18-03-2002
Rościsław 

Klimowski

60-687 Poznań 

Os.St.Batorego 17/28

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 36
NNE/050-40/02      

18-03-2002

37 18-03-2002 Michał Persona
61-041 Poznań 

ul.Konińska 20

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 37
NNE/050-41/02      

18-03-2002

03.12.2014r.   

EA/724-

0418/14/1/JRA3

38 18-03-2002 Michał Jankowski
63-800 Gostyń ul.Górna 

5/8

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 38
NNE/050-41/02      

18-03-2002

39 18-03-2002 Andrzej Kowalczyk
63-600 Kępno ul.Spokojna 

7

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 39
NNE/050-43/02      

18-03-2002

40 18-03-2002
Mieczysław 

Budzyński

63-400 Ostrów Wlkp. 

ul.Paderewskiego 30c/22

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 40
NNE/050-44/02      

18-03-2002
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41 18-03-2002 Jerzy Górski
63-400 Ostrów Wlkp. 

ul.Mahoniowa 14

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 41
NNE/050-45/02      

18-03-2002

30.06.2006r.      

BN-E/077-7/06

42 18-03-2002 Józef Stępniak
62-800 Kalisz 

ul.H.Sawickiej1m173

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 42
NNE/050-46/02      

18-03-2002

43 18-03-2002 Grzegorz Skibiński
63-500 Ostrzeszów 

ul.Zawadzkiego 13

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 43
NNE/050-42/02      

18-03-2002

44 18-03-2002 Zbigniew Wroński
62-800 Kalisz 

ul.H.Sawickiej 11/228

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 44
NNE/050-47/02      

18-03-2002

45 18-03-2002 Józef Górski
63-460 Nowe 

Skalmierzyce ul.Kaliska 3

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 45
NNE/050-48/02      

18-03-2002

46 18-03-2002 Zdzisław Pilarski
62-800 Kalisz 

ul.Czaszkowska 7m30

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 46
NNE/050-49/02      

18-03-2002

47 18-03-2002 Piotr Lisiecki

63-400 Ostrów 

Wlkp.ul.Wrocławska 

120/7

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 47
NNE/050-56/02      

18-03-2002

48 18-03-2002 Zbigniew Andrzejak
63-400 Ostrów Wlkp. 

ul.Godebskiego 39

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 48
NNE/050-55/02      

18-03-2002

49 18-03-2002 Jerzy Nadolny
62-700 Turek 

ul.Kościuszki 14m12

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 49
NNE/050-13/02      

18-03-2002

50 18-03-2002 Jacek Kubel
63-700 Krotoszyn 

ul..Kobylińska 4D/14

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 50
NNE/050-54/02      

18-03-2002

51 18-03-2002 Stanisław Błaszczyk
63-400 Ostrów Wlkp. 

ul.Szembekowej 23

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 51
NNE/050-56/02      

18-03-2006

52 18-03-2002
Włodzimierz 

Napieralski

62-800 Kalisz Al.Wojska 

Polskiego 44/6

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 52
NNE/050-52/02      

18-03-2002

27.05.2009r. 

AEGZ/050-

0002/09/JR

53 18-03-2002 Krzysztof Szpera
63-400 Ostrów Wlkp. 

ul.Iłłakiewiczówny 5

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 53
NNE/050-51/02      

18-03-2002
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54 18-03-2002 Jan Drapiński
62-800 Kaliszul.Asnyka 

63/38

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 54
NNE/050-50/02      

18-03-2002

55 18-03-2002 Sławomir Abczyński

Budy Zosine 16A            

96-313 Budy Zosine;        

adres do korespondencji:  

ul. Fabryczna 11             

96-313 Jaktorów

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 55
NNE/050-58/02      

18-03-2002

56 18-03-2002 Konrad Czwordon
63-400 Ostrów Wlkp. 

ul.Orzeszkowej 18

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 56
NNE/050-57/02      

18-03-2002

57 25-03-2002 Ryszard Cichocki
60-681 Poznań 

Os.B.Chrobrego 40/35

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 57
NNE/050-64/02      

25-03-2002

58 25-03-2002 Marian Smółka
63-400 Ostrów Wlkp. 

ul.Woźna 16A

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 58
NNE/050-62/02      

25-03-2002

59 25-03-2002 Andrzej Stachowiak
64-520 Obrzycko Gaj 

Mały 4

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 59
NNE/050-61/02      

25-03-2002

60 25-03-2002 Jacek Jędraszczyk
63-210 Żerków  

ul.Kolejowa 17

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 60
NNE/050-60/02      

25-03-2002

61 25-03-2002 Jerzy Kwieciński
64-100 Leszno 

ul.Narutowicza 55/3

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 61
NNE/050-63/02      

25-03-2002

62 25-03-2002 Wojciech Bogucki

61-547 

Poznańul.Wierzbięcice 

51/9

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 62
NNE/050-64/02      

25-03-2002

63 25-03-2002 Andrzej Różański
60-612 Poznań ul.Nad 

Wierzbakiem 16m3

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: wyrobów 

jubilerskich
załącznik nr 63

NNE 050-24/2001     

05-03-2002

64 25-03-2002
Ryszard 

Jakubowski

61-397 Poznań Os. 

Rzeczypospolitej 3/4

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego; maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 64
NNE/050-66/02      

25-03-2002

12.04.2010r. 

AEGZ/050-

0007/10/JR

65 10-04-2002 Jacek Węcłaś
63-900 Rawicz 

ul.Ignacego Buszy 12

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego: maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 65
NNE/050-69/02      

10-04-2002

66 10-04-2002 Jerzy Lipski
66-400 Gorzów Wlkp 

ul.Wróblewskiego 47

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych
załącznk nr 66

NNE/050-15/02      

10-04-2002
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67 10-04-2002 Marek Lipski
66-400 Gorzów Wlkp ul. 

Wróblewskiego 47

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych
załącznik nr 67

NNE/050-14/02      

10-04-2002

68 10-04-2002
Wiesław 

Wiśniewski

64-920 Piła ul.Okólna 

44/1

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego: maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 68
NNE/050-70/02      

10-04-2002

69 10-04-2002 Leszek Fedrau
64-920 Piła ul.Śniadeckich 

124A/6

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego: maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 69
NNE/050-71/02      

10-04-2002

70 10-04-2002 Bogdan Kmieciak
60-681 Poznań 

Os.B.Chrobrego 12/87

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego: maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 70
NNE/050-73/02      

10-04-2002

71 18-04-2002 Stefan Skałecki
64-920 Piła Al.Piastów 

7/44

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego: maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 71
NNE/050-77/02      

18-04-2002

72 18-04-2002 Kazimierz Wnuk
64-920 Piła ul. Szarych 

Szeregów 17

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego:maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 72
NNE/050-78/02      

18-04-2002

73 18-04-2002 Janusz Szułczyński
64-920 Piła ul. A. Asnyka 

24/5

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego: maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 73
NNE/050-79/02      

18-04-2002

74 22-04-2002 Janusz Szulc
63-200 Jarocin ul. 

Wrocławska 115

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych
załącznik nr 74

NNE/050-80/02      

22-04-2002

75 07-05-2002 Czesław Kamiński
64-800 Chodzież ul. 

Mickiewicza 20/5

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego: maszyn i urządzeń technicznych; technicznego 

wyposażenia biur i mieszkań

załącznik nr 75
NNE/050-82/02      

07-05-2002

76 07-05-2002 Tomasz Wnuk
64-920 Piła ul. Łowiecka 

10/19

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych
załącznik nr 76

NNE/050-83/02      

07-05-2002

77 07-05-2002 Andrzej Dudkiewicz
64-130 Rydzyna 

ul.Pompeo Ferrari 35

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych
załącznik nr 77

NNE/050-86/02      

07-05-2002

78 13-05-2002 Józef Juszkiewicz
61-231 Poznań 

ul.Jagiellońska 23/11

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych; technicznego wyposażenia biur i 

mieszkań

załącznik nr 78
NNE/050-89/02      

13-05-2002

79 13-05-2002 Bronisław Pachołek
60-193 Poznań 

ul.Maklakiewicza 15

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych; technicznego wyposażenia biur i 

mieszkań

załącznik nr 79
NNE/050-76/02      

13-05-2002

03.12.2014r.   

EA/724-

0419/14/1/JRA3

80 16-05-2002 Tomasz Kosiński
64-920 Piła 

ul.Podchorążych 13B/3

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych; technicznego wyposażenia biur i 

mieszkań

załącznik nr 80
NNE/050-91/02      

16-05-2002
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81 16-05-2002 Tadeusz Majewski
64-920 Piła ul.Mieszka I 

13

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych; technicznego wyposażenia biur i 

mieszkań

załącznik nr 81
NNE/050-90/02      

16-05-2002

82 04-06-2002 Paweł Giżewski
60-541 Poznań ul. Św. 

Wawrzyńca 22/10

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych; technicznego wyposażenia biur i 

mieszkań

załącznik nr 82
NNE/050-92/02      

04-06-2002

83 04-06-2002 Jozef Skorel
61-407 Poznań 

ul.Dunikowskiego 17

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych; technicznego wyposażenia biur i 

mieszkań

załącznik nr 83
NNE/050-88/02      

04-06-2002

84 04-06-2002 Henryk Świniarek
64-200 Wolsztyn 

ul.Słowackiego 20/13

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych; technicznego wyposażenia biur i 

mieszkań

załącznik nr 84
NNE/050-59/02      

04-06-2002

85 19-06-2002 Zbigniew Malczak
62-700 Turek 

ul.Świerkowa 1

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych; wyposażenia biur i mieszkań i innych 

ruchomości

załącznik nr 85
NNE/050-96/02      

19-06-2002

86 08-07-2002 Jan Kandulski
64-980 Trzcianka 

ul.Malczewskiego 10

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn i urządzeń 

technicznych
załącznik nr 86

NNE/050-99/02      

08-07-2002

87 08-07-2002 Krzysztof Mic

61-676 Poznań 

Os.Wichrowe Wzgórze 

17/109

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych oraz technicznego wyposażenia 

warsztatów, sklepów i mieszkań

załącznik nr 87
NNE/050-100/02      

08-07-2002

88 18-07-2002 Jerzy Rataj
63-400 Ostrów Wlkp. 

ul.Mielczarskiego 62

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych oraz ocena ich stanu technicznego
załącznik nr 88

NNE/050-101/02      

18-07-2002

89 19-08-2002 Jan Wozik
63-800 Gostyń 

ul.Porzeczkowa 6

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych oraz technicznego wyposażenia 

warsztatów, sklepów i mieszkań

załącznik nr 89
NNE/050-106/02      

19-08-2002

90 23-08-2002 Czesław Makieła
60-728 Poznań 

ul.Łukaszewicza 34/6

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn i urządzeń 

oraz metalurgii i odlewnictwa
załącznik nr 90

NNE/050-107/02      

23-08-2002

91 28-08-2002 Marek Rutkowski
61-502 Poznań 

ul.Langiwewicza 19/4

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych oraz technicznego wyposażenia 

warsztatów, sklepów i mieszkań

załącznik nr 91
NNE/050-108/02      

28-08-2002

92 05-09-2002 Krzysztof Garczarek
62-800 Kalisz                 

ul. Baśniowa 14

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego, maszyn i urządzeń technicznych oraz 

technicznego wyposażenia mieszkań

załącznik nr 92
NNE/050-110/02      

05-09-2002

93 23-09-2002 Roman Halec
64-100 Leszno                

ul. Osterwy 27

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn i urządzeń 

technicznych oraz  wyposażenia biur i mieszkań, pojazdów 

samochodowych i sprzętu motoryzacyjnego

załącznik nr 93
NNE/050-111/02      

23-09-2002

94 23-09-2002 Edward Jeczeń
63-000 Środa Wlkp.ul. 

Kraszewskiego 12

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych oraz technicznego wyposażenia 

warsztatów, sklepów i mieszkań

załącznik nr 94
NNE/050-112/02      

23-09-2002
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95 17-10-2002
Jarosław 

Matuszewski

62-020 Swarzędzos. 

E.Raczyńskiego 22/11

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń technicznych oraz instalacji przemysłu spożywczego
załącznik nr 95

NNE/050-109/02      

17-10-2002

96 05-11-2002 Lesław Dolatkowski
61-623 Poznań ul.Wilczak 

13/156

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn 

i urządzeń mechanicznych, maszyn roboczych oraz aparatury 

kontrolno-pomiarowej

załącznik nr 96
NNE/050-116/02      

05-11-2002

97 05-02-2003 Jakub Chabik
61-688 Poznań 

os.Przyjaźni 17/149

szacowanie wartości ruchomości i praw majątkowych w zakresie 

majątku informatycznego
załącznik nr 97

NNE/050-2/03       

05-02-2003

98 07-02-2003 Jan Bystrzycki
62-800 Kalisz 

ul.H.Sienkiewicza 43B
szacowanie wartości ruchomości w zakresie włókiennictwa załącznik nr 98

NNE/050-4/03       

07-02-2003

99 03-03-2003 Grzegorz Szczurek
61-586 Poznań 

ul.Sikorskiego 9/23

szacowanie wartości ruchomości w zakresie wartości 

ruchomości zabytkowych
załącznik nr 99

NNE/050-122/02      

03-03-2003

100 03-03-2003 Artur Grześkowiak
62-070 Palędzie                 

ul.Piękna 48

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn i urządzeń 

technicznych i pojazdów
załącznik nr 100

NNE/050-123/02      

03-03-2003

101 12-03-2003 Bożena Urbańska
ul. H. Sawickiej 2a/3     62-

800 Kalisz

szacowanie wartości ruchomości i praw majątkowych w zakresie 

budownictwa telekomunikacyjnego
załącznik nr 101

NNE/050-8/03       

12-03-2003

102 25-03-2003 Bogdan Sopel

64-920 Piła ul. Lotnicza 9 

adres do korespondencji: 

64-920 Piła                      

Al. Niepodległości 58

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych i przyczep,maszyn i urządzeń technicznych i 

pojazdów roboczych

załącznik nr 102
NNE/050-9/03       

25-03-2003

103 24-04-2003 Adam Futro
60-194 Poznań                

ul. Leopolda Staffa 45

szacowanie wartości ruchomości i praw majątkowych w 

zakresie: wyceny znaku towarowego, znaku firmowego oraz 

urządzeń i programów komputerowych

załącznik nr 103
NNE/050-124/02      

24-04-2003

104 18-06-2003 Ireneusz Koziński
62-600 Koło                      

ul. Kolejowa 68/20

szacowanie wartości ruchomości w zakresie:urządzenia i 

aparaty telekomunikacyjne, techniczne systemy zabezpieczeń 

osób i mienia

załącznik nr 104
NNE/050-14/03      

18-06-2003

105 10-12-2003 Jerzy Kośmider

64-300 Nowy Tomyśl   

Glinno                               

ul. Słonecznikowa 22

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn i urządzeń 

technicznych i pojazdów
załącznik nr 105

NNE/050-30/03     

10-12-2003

106 16-12-2003 Adam Rybicki
64-200 Wolsztyn             

ul. Spokojna 4

szacowanie wartości ruchomości i praw majątkowych w zakresie 

wyceny sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 

komputerowego

załącznik  nr 106
NNE/050-26/03     

16-12-2003

107 18-02-2004 Radosław Olechny
62-800 Kalisz                   

ul. Krótka 3/3a

szacowanie wartości ruchomości i praw majątkowych w zakresie 

sprzętu telekomunikacyjnego: telefony komórkowe, akcesoria i 

osprzęt do telefonów komórkowych

załącznik nr 107
NNE/050-24/03     

18-02-2004

108 23-03-2004
Wiesław 

Garbatowski

Os. B. Śmiałego 32/034 

62-682 Poznań
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 108

NNE/050-3/04       

23-03-2004

109 23-03-2004
Sławomir 

Szczepański

Os. Orła Białego 39/1      

61-251 Poznań
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 109

NNE/050-4/04       

23-03-2004
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110 23-03-2004 Józef Rutecki
ul. Poznańska 47            

62-510 Konin
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 110

NNE/050-5/04       

23-03-2004

111 23-03-2004 Karol Popiel
ul. Żniwna 70                  

63-400 Ostrów Wlkp.
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 111

NNE/050-6/04       

23-03-2004

112 23-03-2004 Bolesław Parulski
ul. Szafirowa 78              

62-023 Kamionki
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 112

NNE/050-7/04       

23-03-2004

113 23-03-2004 Marian Osada
ul. Bratnia 19                  

63-400 Ostrów Wlkp.

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, sprzętu 

motoryzacyjnego, maszyn i urządzeń technicznych.
załącznik nr 113

NNE/050-8/04       

23-03-2004

20.05.2016 r. 

3001-

WE4.518.1.2016

114 23-03-2004 Karol Ochwat
ul. Okólna 21/3               

64-920 Piła
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 114

NNE/050-9/04       

23-03-2004

115 23-03-2004
Władysław 

Horoszko

ul. Kusocińskiego 18/3   

64-920 Piła
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 115

NNE/050-11/04     

23-03-2004

116 23-03-2004 Paweł Wojewoda
ul. Poligonowa 37             

62-811 Kościelna Wieś
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 116

NNE/050-12/04     

23-03-2004

117 23-03-2004 Jerzy Waśkiewicz
ul. O. Kolbe 5C/2            

64-920 Piła
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 117

NNE/050-13/04     

23-03-2004

118 23-03-2004 Jarosław Skotnicki
Os. Batorego 12/48         

60-687 Poznań
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 118

NNE/050-15/04     

23-03-2004

119 23-03-2004 Jan Kubiak
ul. Poligonowa 36            

62-811 Kościelna Wieś
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 119

NNE/050-16/04     

23-03-2004

120 30-03-2004 Roman Zandecki
ul. Śniadeckich 126B/7    

64-920 Piła
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 120

NNE/050-10/04     

30-03-2004

121 02-02-2004 Jerzy Biernat
ul. Zamenhofa91/3           

64-100 Leszno
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 121

NNE/050-14/04     

02-04-2004

122 07-04-2004 Jan Pamirski
ul. Naramowicka 31A/2    

61-622 Poznań

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

mechanicznych
załącznik nr 122

NNE/050-17/04     

07-04-2004

123 22-04-2004 Maciej Strzelczyk
ul. Limanowskiego 46a/7  

63-400 Ostrów Wlkp.

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych
załącznik nr 123

NNE/050-18/04     

22-04-2004

124 22-04-2004 Bogdan Rubas

ul. H. Sawickiej 50/12;     

adres do korespondencji: 

ul. Św. Stanisława 6/3     

62-800 Kalisz

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych i sprzętu inżynieryjnego
załącznik nr 124

NNE/050-20/04     

22-04-2004

125 11-05-2004 Piotr Chwiralski
ul. Polna 113                 62-

800 Kalisz

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych
załącznik nr 125

NNE/050-21/04     

11-05-2004

126 11-05-2004 Tomasz Ciesielski
ul. Wiosny Ludów 23       

62-200 Gniezno

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych i techniki motoryzacyjnej
załącznik nr 126

NNE/050-23/04     

11-05-2004

127 11-05-2004 Stefan Bobrowski
ul. Pustachowska 50a     

62-200 Gniezno

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych i techniki motoryzacyjnej
załącznik nr 127

NNE/050-24/04     

11-05-2004
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128 02-09-2004 Roman Kabat
ul. Włocławska 17/31 Koło 

62-600

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn roboczych, 

pojazdów samochodowych i urządzeń technicznych
załącznik nr 128

NNE/050-28/04     

02-09-2004

129 08-09-2004 Andrzej Chęć

os. Wojska Polskiego 

12/22                 Grodzisk 

Wlkp. 62-065

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: techniki 

samochodowej i pojazdów mechanicznych
załącznik nr 129

NNE/050-38/04     

08-09-2004

130 10-09-2004 Michał Śledziński
ul. Ostroroga 10/4 Poznań 

60-349
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów załącznik nr 130

NNE/050-39/04     

10-09-2004

131 23-03-2005
Eugeniusz 

Rymarowicz

Osiedle Rusa 108/2         

61-245 Poznań

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów, maszyn, 

urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego
załącznik nr 131

NNE/050-4/05       

23-03-2005

21.04.2008r.  

NE/050-

0002/08/JR

132 21-06-2005
Przemysław 

Sommerfeld

ul. Stokrotkowa 43      62-

502 Konin

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych
załącznik nr 132

NNE/050-13/05     

21-06-2005

133 06-10-2005 Witold Zakrzewski
ul. Różana 8                   

62-002 Suchy Las

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: malarstwa, grafiki, 

rysunku,metaloplastyki kowalstwa artystycznego.
załącznik nr 133

BN-E/050-22/05    

06-10-2005

134 2005.12.27 Hubert Wójcik

ul. Bohaterów II Wojny 

Światowej                       

62-590 Golina

szacowanie wartości ruchomości w zakresie:pojazdów, maszyn, 

urządzeń biurowych,urządzeń mechanicznych używanych w 

warsztatach rzemieślniczych, ślusarstwa, środków technicznych, 

maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.

załącznik nr 134
BN-E/050-28/05    

27-12-2005

135 2006.01.31 Romuald Ożga
ul. Dworcowa 1               

64-000 Kościan

Szacowanie wartości ruchomości w zakresie produkcji roślinnej i 

zwierzęcej (wycena zwierząt hodowlanych i użytkowych: konie, 

bydło, trzoda chlewna, drób)

Załącznik  nr 135
BN-E/050-1/06      

31-01-2006

04.03.2011r. EA-

1/724-

0117/11/1/JRA

136 2006.03.15 Mariusz Mądrowski
ul. Staszica 29c/15         

62-200 Gniezno

szacowanie wartości ruchomości w zakresie:pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego, maszyn i urządzeń technicznych, wyposażenia  

biur i mieszkań.

Załącznik  nr 136
BN-E/050-2/06      

15-03-2006

137 2006.07.24 Kazimierz Nowicki
ul. Piękna  14                 

62-700 Turek

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn, urządzeń, 

narzędzi i pojazdów samochodowych  oraz  innych pojazdów 

poruszających się po drodze wraz z maszynami i urządzeniami 

do tego przystosowanymi.

Załącznik  nr 137
BN-E/050-9/06      

24-07-2006

138 2007.01.22 Marek Waligóra
Bolesławiec 3B              

Mosina 62-050

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn i  urządzeń 

chłodniczych i wentylacyjnych.
Załącznik  nr 138

NE/050-2/07/JR     

22-01-2007

139 2007.02.20 Hubert Szymański
ul. Nowaczyka 36      

Grodzisk Wlkp. 62-065

szacowanie wartości ruchomości w zakresie:pojazdów i sprzętu 

motoryzacyjnego
Załącznik  nr 139

NE/050-4/07/JR     

20-02-2007

140 2007.04.19 Robert Polaczek

os. Edwarda 

Raczyńskiego 2/5           

62-020 Swarzędz

szacowanie w zakresie wartości akcji (udziałów) spółek prawa 

handlowego
Załącznik  nr 140

NE/050-8/07/JR     

19-04-2007

141 2007.04.26 Jerzy Kin
Wilkowice-Karolewko 5c; 

64-115 Święciechowa

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn, urządzeń 

oraz pozostałych środków technicznych.
Załącznik  nr 141

NE/050-10/07/JR   

26-04-2007
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142 2007.04.26 Zbigniew Socha
ul. Grunwaldzka ¼         

64-100 Leszno

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych, ciągników rolniczych, pojazdów specjalnych
Załącznik  nr 142

NE/050-11/07/JR   

26-04-2007

143 2007.08.20
Bolesław 

Szymański

ul. Słowackiego 15a       

Gniezno 62-200
szacowanie wartości ruchomości w zakresie: sprzętu RTV Załącznik  nr 143

NE/050-0014/07/JR 

20-08-2007

144 2008.04.17 Dariusz Marciniak
Plac Wolności 4                    

62-561 Ślesin

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych i techniki motoryzacyjnej
Załącznik  nr 144

NE/050-0003/08/JR 

17-04-2008

145 2008.08.19
Stanisław 

Grzegorzewski

ul. Powstańców 

Styczniowych 3/31        62-

510 Konin

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: budowy maszyn, 

urządzeń i  środków transportu
Załącznik  nr 145

NE/050-0007/08/JR 

19-08-2008

146 2008.09.23 Zbigniew Kalka
ul. 5 Lipca 18a/7           70-

376 Szczecin

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: pojazdów 

samochodowych i techniki motoryzacyjnej
Załącznik  nr 146

NE/050-0010/08/JR 

23-09-2008

147 2009.05.08
Wojciech        

Roszak de Tolkmitt

ul. Winna 12/2               

61-658 Poznań      

szacowanie wartości ruchomości w zakresie maszyn i urządzeń 

technicznych: spawalniczych, dla branży budowlanej i drogowej, 

dla branży ceramicznej, prod. porcelany i szkła, dla przemysłu 

spożywczego (w tym młynarstwo), dla przemysłu maszynowego i 

ciężkiego

Załącznik  nr 147
AEGZ/050-

0002/09/JR

148 2009.08.26 Edmund Lazarek
ul. 22 Lipca 29                      

62-420 Strzałkowo

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn, urządzeń, 

środków technicznych i pojazdów
Załącznik  nr 148

AEGZ/050-

0003/09/JR

149 2009.12.04 Maciej Krakowiak
ul. Batalionów Chłopskich 

13;  70-760 Szczecin

szacowanie w zakresie wartości akcji (udziałów) spółek prawa 

handlowego
Załącznik  nr 149

AEGZ/050-

0005/09/JR

150 2010.09.13 Mateusz Andrzejak
ul. Godebskiego 39         

63-400 Ostrów Wlkp.

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn i urządzeń 

wchodzących w zakres przemysłu maszynowego; ciągników i 

maszyn rolniczych, sprzętu motoryzacyjnego, maszyn i urządzeń 

technicznych; technicznego  wyposażenia  biur i mieszkań; 

maszyn roboczych, pojazdów samochodowych specjalnego 

przeznaczenia, innych pojazdów poruszających się po drodze 

wraz z maszynami i urządzeniami do tego przystosowanymi; 

maszyn i urządzeń energetycznych nie związanych trwale z 

nieruchomością; linii technologicznych wchodzących w skład 

megaukładów technicznych

Załącznik  nr 150
A-1-1/050-

0004/10/JR

151 2011.07.08
Jarosław 

Szymoniak

ul. Orzeszkowej 20 b/B/3 

62-200 Gniezno
szacowanie wartości ruchomości  w zakresie wyceny koni Załącznik nr 151 EA-1/050-0011/JR

152 2011.07.08 Marek Żuławski
Pławce 6/1                     

63-000 Środa Wlkp
szacowanie wartości ruchomości w zakresie wyceny koni Załącznik nr 152 EA-1/050-0012/JR
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153 2012.01.10 Piotr Kozłowicz

ul. Okrzei 22                     

64-800 Chodzież    

szacowanie wartości ruchomości w zakresie wyceny pojazdów 

samochodowych, maszyn i urządzeń rolniczych, przyczep, 

naczep, pojazdów roboczych oraz urządzeń technicznych.

Załącznik  nr 153
EA-1/050-

0020/11/JR

154 2011.12.08 Izabela Jokiel

ul. Jana Keplera 4A/9       

60-158 Poznań

szacowanie wartości ruchomości w zakresie ruchomości 

stanowiących środki trwałe według Klasyfikacji Środków 

Trwałych w grupach od 3 do 8: kotły i maszyny energetyczne 

(kotły grzewcze, kotły parowe, turbiny itp.) maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego zastosowania (obrabiarki, tokarki, nitownice, 

mieszalniki, pompy, sprężarki, piece, wymienniki, zespoły 

komputerowe itp.) maszyny, urządzenia  i aparaty 

specjalistyczne ( maszyny do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych, maszyny przemysłu chemicznego, wydobywczego, 

włókienniczego, papierniczego, spożywczego, leśnego itp.), 

urządzenia techniczne (zbiorniki naziemne, dźwigi, przenośniki, 

kontenery itp.) środki transportu (tabor kolejowy, tramwajowy, 

wózki jezdniowe itp.), narzędzia, przyrządy gdzie indziej 

niesklasyfikowane (m.in.: sprzęt laboratoryjny, medyczny, 

biurowy)

Załącznik  nr 154

EA-1/050-

0018/11/JR

155 2012.02.13

Przemysław 

Piniecki

Posoka 45                      

62-500 Konin

szacowanie wartości ruchomości  w zakresie wyceny pojazdów 

samochodowych
Załącznik  nr 155 EA-1/050-

0019/19/JR

156 2012.02.20 Czesław Surowiec

Zieliniec 75/2                  

62-306 Kołaczkowo

szacowanie wartości ruchomości w zakresie wyceny  upraw 

polowych

Załącznik  nr 156 EA-1/050-

0017/11/JR

157 2012.12.05 Łukasz Gierz

ul. Jackowskiego 45B/27; 

60-513 Poznań

szacowanie wartości ruchomości w zakresie: maszyn i urządzeń 

wchodzących w zakres przemysłu maszynowego; ciągników i 

maszyn rolniczych, sprzętu motoryzacyjnego, maszyn i urządzeń 

technicznych; technicznego  wyposażenia  biur i mieszkań; 

maszyn roboczych, maszyn budowlanych, sprzętu budowlanego 

i drogowego, pojazdów samochodowych specjalnego 

przeznaczenia, innych pojazdów poruszających się po drodze 

wraz z maszynami i urządzeniami do tego przystosowanymi; 

maszyn i urządzeń energetycznych nie związanych trwale z 

nieruchomością; linii technologicznych wchodzących w skład 

megaukładów technicznych. Załącznik nr 157

EA-1/050-

0009/12/JRA
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158 2013.01.03 Piotr Januchta

os. Jana III Sobieskiego 

22/19;                             

60-688 Poznań

szacowanie wartości ruchomości  w zakresie wyceny pojazdów 

samochodowych
Załącznik nr 158

EA-1/050-

0008/12/JRA

159 2013.05.21 Michał Dudkiewicz

ul. Pompeo Ferarriego 35  

64-130 Rydzyna

szacowanie wartości ruchomości  w zakresie wyceny pojazdów 

samochodowych
Załącznik  nr 159

EA-1/050-

0003/13/JRA

160 2013.07.01 Marek Kośmieja

ul. Morenowa 7             62-

052 Komorniki

szacowanie wartości ruchomości  w zakresie wyceny pojazdów 

samochodowych
Załącznik  nr 160

EA-1/050-

0004/13/JRA

161 2014.07.14

Zdzisław 

Kaczmarek

ul. Wrocławska 108c/3   

63-400 Ostrów Wlkp.

szacowanie wartości ruchomości w zakresie wyceny: maszyn i

urządzeń w zakresie przemysłu maszynowego, spawalniczego,

rolniczego, sprzętu budowlanego i motoryzacyjnego, maszyn i

urządzeń wyposażenia biurowego, medycznego, pojazdów

samochodowych specjalnego przeznaczenia, maszyn i urządzeń

energetycznych nie związanych trwale z nieruchomością, linii

technologicznych wchodzących w skład megaukładów

technicznych. Załącznik  nr 161

EA/050-

0003/14/JRA3

162 2014.11.07

Włodzimierz 

Skąpski

”Firma Zegarmistrzowska 

Włodzimierz Skąpski”  ul. 

28 Czerwca 1956r. nr 123                               

61-544 Poznań

szacowanie wartości ruchomości  w zakresie branży 

zegarmistrzowskiej
Załącznik  nr 162

EA/050-

0006/14/JRA3

163 2015.09.11

Kamil Adam 

Mieszkowski

adres do doręczeń:        

Al. Jana Pawła II 66 /135  

00-170 Warszwa

wyceny przedsiębiorstw, wyceny papierów wartościowych,

wyceny wartości akcji i udziałów w podmiotach gospodarczych

oraz szacowania praw majątkowych z wyłączeniem uprawnień

do szacowania wartości zajętej nieruchomości w trybie art. 110s

ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji (t.j. Dz. U. z 2014r. Poz. 1619 ze zm.). Załącznik  nr 163

WE4/518-

0002/15/JRA4

164 2015.12.03. Leszek Popiel

ul.  Żniwna 70                  

63-400 Ostrów Wlkp.

szacowanie wartości ruchomości  w zakresie wyceny pojazdów 

samochodowych
Załącznik  nr 164

3001-

WE4.518.2.2015
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