
WARUNKI LICYTACJI PUBLICZNEJ 

 

I. Definicje. 

Licytacja – ogół czynności prowadzących do zawarcia Umowy Przenoszącej Własność, 

dotyczącej Lokalu 202, Lokalu 204, Lokalu 206 lub Lokalu 208, prowadzonych na 

podstawie przepisów prawa oraz niniejszych warunków Licytacji. 

Komornik - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w 

Krakowie Marcin Godyń, prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A, 

sprawujący w oparciu o art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych na wniosek 

Organizatora nadzór nad Licytacją. 

Organizator – Pan Mariusz Wawryk, pozostający właścicielem Lokalu 202, Lokalu 204, 

Lokalu 206 oraz Lokalu 208. 

Lokal 202 - lokal oznaczony nr 202, powierzchni 14,06 m2, położony w budynku przy ul. 

Josepha Conrada 35 w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w 

Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

KR1P/00351561/0, którego wartość oszacowania wynosi 245.856,67 zł (dwieście 

czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć i 67/100 złotych) brutto. 

Lokal 204 - lokal oznaczony nr 204, powierzchni 14,04 m2, położony w budynku przy ul. 

Josepha Conrada 35 w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w 

Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

KR1P/00351562/7, którego wartość oszacowania wynosi 245.919,12 (dwieście 

czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście i 12/100 złotych) brutto. 

Lokal 206 - lokal oznaczony nr 206, powierzchni 14,03 m2, położony w budynku przy ul. 

Josepha Conrada 35 w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w 

Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

KR1P/00351565/8, którego wartość oszacowania wynosi 245.950,34 zł (dwieście 

czterdzieści pięć dziewięćset pięćdziesiąt i 34/100 złotych) brutto. 

Lokal 208 - lokal oznaczony nr 208, powierzchni 14,01 m2, położony w budynku przy ul. 

Josepha Conrada 35 w Krakowie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w 

Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

KR1P/00351567/2, którego wartość oszacowania wynosi 246.012,79 zł (dwieście 

czterdzieści sześć tysięcy dwanaście i 79/100 złotych) brutto. 

Lokale – Lokal 202, Lokal 204, Lokal 206 i Lokal 208. 



Uczestnik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która wyrazi zainteresowanie uczestnictwem w 

Licytacji, spełni wymogi uczestnictwa w Licytacji określone w pkt III poniżej oraz 

zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Warunki Licytacji – niniejszy dokument, określający zasady prowadzenie Licytacji oraz 

czynności następujących po zakończeniu Licytacji w związku z planowanym zawarciem 

Umowy przenoszącej własność, określone również jako „Regulamin”. 

Umowa przenosząca własność – umowa zawarta w Kancelarii Notarialnej przez 

Uczestnika lub jego pełnomocnika z Organizatorem lub jego pełnomocnikiem, na mocy 

której na Uczestnika przeniesiona zostanie własność chociażby jednego lokalu, tj. Lokalu 

202, Lokalu 204, Lokalu 206 lub Lokalu 208. 

Kancelaria Notarialna – Kancelaria Notarialna Satora Group Spółka Partnerska 

prowadzona w Krakowie przy ul. Królewskiej 57/10. 

 

II. Postanowienia ogólne. 

 

1. Podstawę prowadzenia Licytacji stanowi niniejszy Regulamin, który oprócz 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jest jedynym dokumentem, 

określającym zasady Licytacji.  

2. Uczestnik Licytacji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed 

zgłoszeniem chęci uczestniczenia w Licytacji. 

 

III. Zasady uczestnictwa w Licytacji. 

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, Komornik działając na wniosek Organizatora 

będzie sprawował nadzór nad licytacją, której przedmiotem będzie uzyskanie przez 

jej zwycięzcę uprawnienia do zawarcia z Organizatorem Umowy przenoszącej 

własność Lokalu 202, Lokalu 204, Lokalu 206 lub Lokalu 208, na zasadach 

określonych niniejszym Regulaminem oraz załączoną Umową przenoszącą 

własność, za cenę wylicytowaną przez Uczestnika w toku Licytacji. 

2. Podstawą udziału w Licytacji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, 

akceptacja warunków w nim statuowanych oraz spełnienie warunków wskazanych 

poniżej: 

a) Złożenie Komornikowi, najpóźniej w dniu przeprowadzenia Aukcji, pisemnego 

oświadczenia o akceptacji Warunków Licytacji, zawierającego również dane 



pozwalające zidentyfikować danego Uczestnika oraz jego dane 

korespondencyjne, adres e-mail oraz numer rachunku bankowego; 

b) Wpłata wadium w wysokości 24.500,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset  

złotych) brutto na rachunek bankowy Komornika: Alior Bank SA 30 2490 0005 

0000 4530 2612 6589, nie później niż w dniu poprzedzającym odbycie 

Licytacji (decyduje data uznania środków na rachunku bankowym Komornika). 

Uczestnik dokonujący wpłaty wadium, winien wskazać datę przeprowadzenia 

Licytacji, imię i nazwisko Organizatora,  oraz imię i nazwisko Uczestnika (w 

przypadku osób fizycznych) lub nazwę Uczestnika (w przypadku osób 

prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku 

zainteresowania przez Uczestnika nabyciem więcej niż jednego Lokalu 

wadium wynosić będzie odpowiednio wielokrotności kwoty 24.500,00 zł 

(dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) brutto oraz ilości Lokali, które 

Uczestnik chce nabyć; 

c) Uczestnictwo w Licytacji przez Uczestnika osobiście lub przez pełnomocnika, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa stwierdzonego dokumentem z 

podpisem urzędowo poświadczonym. 

 

IV. Przebieg Aukcji.  

1. Licytacja dotycząca Lokali odbędzie się w miejscu, terminie i o godzinie wskazanym 

w obwieszczeniu o niej dokonanym przez Komornika.  

2. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie, 

otrzyma indywidualny numer pozwalający na zidentyfikowanie danego Uczestnika w 

toku Licytacji. 

3. Licytacja dotyczyć będzie Lokali, w następującej kolejności: Lokal 202, Lokal 204, 

Lokal 206 i Lokal 208. 

4. Cena wywoławcza będzie wynosiła 181.000,00 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy 

złotych) brutto, w odniesieniu do każdego z Lokali. Kwota postąpienia będzie 

wynosiła 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 

5. Po rozpoczęciu Licytacji, każdy z Uczestników będzie uprawniony do złożenia oferty 

nabycia za cenę wywoławczą Lokalu 202, Lokalu 204, Lokalu 206 lub Lokalu 208, w 

zależności od tego, którego z Lokali określona część Aukcji będzie dotyczyć. W toku 

kolejnych postąpień, odnoszących się do poszczególnych Lokali, każdy z 

Uczestników uprawniony będzie natomiast do ich nabycia za cenę podawaną przez 

prowadzącego Licytację, poprzez ukazanie prowadzącemu Licytację oraz innym 

uczestnikom Licytacji numeru indywidualnego danego Uczestnika. Po złożeniu oferty 



przez Uczestnika, prowadzący Licytację będzie potwierdzał złożenie oferty, jej 

wysokość oraz numer Uczestnika, a następnie wywoływał cenę Lokalu powiększoną 

o kwotę postąpienia. Uczestnicy będą składali kolejne oferty w sposób określony w 

zdaniu drugim niniejszego ustępu. 

6. Zwycięzcą Licytacji w odniesieniu do Lokalu 202, Lokalu 204, Lokalu 206 oraz Lokalu 

208, będzie Uczestnik który złoży najwyższą ofertę w stosunku do określonego z 

Lokali, a żaden z innych Uczestników nie złoży korzystniejszej oferty pomimo 

trzykrotnego wezwania prowadzącego Licytację. Po wyczerpaniu opisanej procedury 

w stosunku do każdego z Lokali, prowadzący Licytację udzieli przybicia Uczestnikowi, 

który złoży najkorzystniejszą ofertę w odniesieniu do danego z Lokali. Zawarcie 

Umowy Przenoszącej Własność nastąpi zgodnie z postanowieniami pkt. V poniżej. 

7. Uczestnik Licytacji, który spełni warunki opisane w pkt. III ust. 2 niniejszego 

Regulaminu, a w szczególności wpłaci wadium jedynie w stosunku do jednego z 

Lokali i nie wygra Licytacji w stosunku do jednego z Lokali których dotyczyć będzie 

Licytacja, może wziąć udział również w Licytacji w zakresie dotyczącym pozostałych 

Lokali. W momencie, wygrania Licytacji w odniesieniu do jednego z Lokali, Uczestnik 

traci możliwość uczestnictwa w Licytacji w stosunku do pozostałych Lokali, chyba ze 

wpłacone przez niego wadium zostało wpłacone celem nabycia większej ilości Lokali. 

8. Z przebiegu Licytacji zostanie sporządzony pisemny protokół. Zwycięzcy Licytacji 

potwierdzą poprawność protokołu poprzez złożenie podpisu. 

9. Wadium wpłacone na rzecz Komornika przez zwycięzców Aukcji w odniesieniu do 

każdego z Lokali zostanie przekazane przez Komornika Organizatorowi na poczet 

zapłaty ceny należnej na podstawie Umowy Przenoszącej Własność, Wadium 

wpłacone przez Uczestników innych niż zwycięzcy Licytacji w odniesieniu do 

poszczególnych Lokali, zostanie im zwrócone przez Organizatora w terminie 14 dni 

od daty Licytacji.  

 

V. Zawarcie Umowy Przenoszącej Własność po zakończeniu Licytacji. 

 

1. W terminie 3 dni roboczych od daty przybicia, Organizator poinformuje za 

pośrednictwem wiadomości e-mail licytantów, którzy w toku Licytacji złożyli 

najkorzystniejszą ofertę zakupu Lokalu 202, Lokalu 204, Lokalu 206 oraz Lokalu 208 

o proponowanym miejscu i czasie zawarcia Umowy Przenoszącej Własność, przy 

czym termin ten będzie przypadał na dzień nie późniejszy niż 14 dni od dnia 

udzielenia przybicia. W przypadku braku akceptacji terminu ze strony danego 

zwycięzcy Licytacji mimo dwukrotnej propozycji złożonej przez Organizatora, 



Organizator będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia terminu zawarcia 

Umowy przenoszącej własność. 

2. Na uzasadniony wniosek licytanta, termin o którym mowa w ust. 1 powyżej może 

zostać przedłużony o nie więcej niż 15 dni. 

3. W przypadku, w którym zwycięzca Licytacji w stosunku do danego z Lokali, będzie 

uchylał się od zawarcia Umowy przenoszącej własność (tj. nie stawi się w terminie 

ustalonym lub wyznaczonym przez Organizatora w celu zawarcia Umowy 

Przenoszącej Własność), Organizator będzie uprawniony do zatrzymania wpłaconej 

przez niego kwoty wadium.  

4. W sytuacji opisanej w punkcie poprzedzającym, Organizator poinformuje osobę, która 

zaoferowała w toku Licytacji drugą co do wysokości cenę w odniesieniu do danego 

Lokalu o możliwości zawarcia Umowy Przenoszącej Własność za cenę wylicytowaną 

przez tego Uczestnika. Osoba ta będzie uprawniona lecz nie zobowiązana do 

przystąpienia do Umowy Przenoszącej Własność. 

5. Uczestnik, który przystąpi do Umowy Przenoszącej Własność w odniesieniu do 

danego z Lokali będzie ponosił koszty związane z zawarciem Umowy Przenoszącej 

Własność, w tym w szczególności opłaty należne notariuszowi protokołującemu 

czynność. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Protokół opisu i oszacowania dotyczący każdego z Lokali znajduje się do wglądu w 

kancelarii Komornika.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim regulacje 

kodeksu cywilnego. 

 

Załącznik: 

 Wzór umowy przenoszącej własność. 


