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Potwierdzenie publikacji obwieszczenia

Niniejszy dokument został automatycznie wygenerowany przez serwis internetowy Krajowej 
Rady Komorniczej „Obwieszczenia o licytacjach” – www.licytacje.komornik.pl i jest 
potwierdzeniem, iż w dniu 18.11.2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach 
Andrzej Jóźwiak opublikował na portalu, stosownie do art. 955 § 1 kpc, obwieszczenie o 
następującej treści:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach
Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny
tel. 468744740 / fax. 468744740
Sygnatura: Km 740/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2020 
o godz. 10:00 pod adresem: Jaworowa 1, 95-006 Bukowiec, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja 
ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Liczba Suma oszacowania Cena wywołania
1 AUDI A6 ALLROAD 1 40 000,00 zł 30 000,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości 
szacunkowej.
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. 
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że 
chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. 
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w 
dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w 
Brzezinach 07124033341111000027731093. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5000zł. 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. 
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500zł, 
obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500zł, przy czym resztę ceny, na którą 
zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy 
komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę 
uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości 
lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy 
udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym 
opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie 
dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą 1/10 sumy oszacowania.
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. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za 
cenę niższą od ceny wywołania. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Ruchomości można oglądać w dzień 
licytacji w miejscu i czasie 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak

Dla obwieszczenia wygenerowany został kod weryfikacyjny: 69b4b02b-a245-4104-8c34-
3a0c44982ddc. Niniejsze obwieszczenie będzie dostępne dla użytkowników do dnia 16.12.2020. 
Jednocześnie informujemy, iż treść obwieszczenia może ulec zmianie lub zostać usunięte w 
dowolnym momencie przez jego autora. Wszystkie modyfikacje odnotowywane są w systemie.


