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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 24.02.2021 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: GKm 5/21

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2021 
o godz. 10:00 pod adresem: ul. Rawska 14, 95-047 Jeżów, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja 
ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Liczba Suma oszacowania Cena wywołania
1 OPEL OMEGA udział 1/2, rok prod. 2003, kolor srebny, przebieg ok.300 000 tys. 1 1 000,00 zł 750,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości 
szacunkowej.
Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek kancelarii Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 . Rękojmi nie 
składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak

Dla obwieszczenia wygenerowany został kod weryfikacyjny: a06c25db-5483-4364-bb61-
38d604abb5c4. Niniejsze obwieszczenie będzie dostępne dla użytkowników do dnia 24.03.2021. 
Jednocześnie informujemy, iż treść obwieszczenia może ulec zmianie lub zostać usunięte w 
dowolnym momencie przez jego autora. Wszystkie modyfikacje odnotowywane są w systemie.
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Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny

tel. 468744740 / fax. 468744740

Sygnatura: GKm 5/21

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 
24-03-2021 o godz. 10:00 pod adresem: ul. Rawska 14, 95-047 Jeżów, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc 
pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp
. Nazwa ruchomości Liczba

Suma 
oszacowani

a

Cena 
wywołania

1 OPEL OMEGA udział 1/2, rok prod. 2003, kolor srebny, 
przebieg ok.300 000 tys. 1 1 000,00 zł 750,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości 
szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy 
oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek kancelarii Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 
2773 1093 . Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak


