Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Andrzej Kopacz

Kancelaria Komornicza, Rejtana 53A, Rzeszów,
tel. 172306420 / fax. 172306420
Sygnatura: KMP 61/07

36-326 Rzeszów

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Andrzej Kopacz podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 01.06.2022, o godzinie 12:00, na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie
się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 879 1 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja
elektroniczna następujących ruchomości:
Lp.

Nazwa ruchomości

1

Ciągnik Rolniczy URSUS
C 360 3P r. prod. 1987,
nr. podwozia 614768

Suma oszacowania

12 000,00 zł

Cena wywołania

9 000,00 zł

*) cena za sztukę

Licytacja zakończy się w dniu 08.06.2022 o godzinie 12:00.
Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Wysoka Głogowska 298, Wysoka
Głogowska , 36-001 Wysoka Głogowska.
W dniu 31.05.2022 w godzinach od 14:00 do 15:00
Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej
dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli
suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii
komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO BP I O/RZESZÓW 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961
lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne
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.
Pouczenie:
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym
dostępnym pod wyżej wymienionym adresem i przystąpienie do przetargu przed jego rozpoczęciem.
Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem w/w systemu teleinformatycznego.

Kodeks postępowania cywilnego.
Art. 867 1 § 1 Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma
oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom
rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki
przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta
wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na
dochód Skarbu Państwa.
art. 867 2
§ 2. 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.
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Art. 867 3 Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
art. 870 § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o
publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego
tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd
odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.
art. 879 8 W przypadku, o którym mowa w art. 870 § 3, zrzeczenie jest dokonywane wyłącznie za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
art. 872 § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa
wynikające z przybicia.
§ 2. ...w razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona
ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym,
komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy oszacowania na którą będzie zaliczona
kwota przez nabywcę wpłacona
art. 873. O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na
postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
art. 879 4 § 4 W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego
licytację elektroniczną.
art. 879 5 § 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
(Obecnie z uwagi na brak funkcjonalności wyłącznie gotówką w kancelarii lub na rachunek bankowy
komornika)

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie
teleinformatycznym
art. 879 6 § 1 Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o
licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
§ 3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej
najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie
teleinformatycznym.
Art. 879 7 O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się
licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
art. 879 9 Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia
o przybiciu 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. Cena nabycia może być
uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (obecnie brak funkcjonalności- wpłata wyłącznie
gotówką w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia
licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 1431).
§ 7.
1.Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu.
2.Użytkownik, wraz z przystąpieniem do przetargu, składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego
podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu.
§ 8.
1.Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania
w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, przystępując do
przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej.
2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do
oświadczenia dołącza się pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie, jeżeli zostały one
sporządzone elektronicznie, albo elektronicznie poświadczony odpis pełnomocnictwa lub dokumentu
wykazującego umocowanie. Pełnomocnictwo lub dokument wykazujący umocowanie albo ich
uwierzytelnione odpisy mogą być złożone komornikowi sądowemu prowadzącemu licytację.
3.Komornik potwierdza w systemie teleinformatycznym uprawnienia pełnomocnika, przedstawiciela
ustawowego albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki
organizacyjnej posiadającej zdolność prawną.
§ 9.
1.Złożenie rękojmi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego powoduje automatyczne przypisanie
użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta. Za chwilę złożenia rękojmi w systemie
teleinformatycznym uważa się chwilę nieodwracalnego zainicjowania procedury uiszczenia rękojmi za
pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację
wnoszącego rękojmię.
2. Jeżeli użytkownik składa rękojmię bezpośrednio komornikowi, przypisanie użytkownikowi unikalnego
identyfikatora licytanta następuje po potwierdzeniu przez komornika złożenia rękojmi w systemie

teleinformatycznym.
3.Jeżeli użytkownik jest zwolniony z obowiązku złożenia rękojmi, przypisanie użytkownikowi unikalnego
identyfikatora licytanta następuje po potwierdzeniu tego faktu przez komornika w systemie
teleinformatycznym.
4.W przypadku, o którym mowa w art. 8671 §1 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego, przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje z chwilą
zgłoszenia przystąpienia do przetargu.
§ 10.
1.Dokonanie postąpienia wymaga:
1)uwierzytelnienia się na koncie użytkownika;
2)utworzenia oświadczenia o postąpieniu;
3)zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.
2.Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie
dokonania postąpienia.
3.W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i
unikalny identyfikator licytanta, który ją ofiaruje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu
postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są
ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
§ 11.
1.Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o
licytacji.
2.W chwili zakończenia licytacji następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą
cenę.

Komornik Sądowy
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