
 
Załącznik nr 1 

do uchwały nr 986/2022 
Zarządu Powiatu w Kętrzynie 

z dnia 2 lutego 2022 r. 
 

REGULAMIN LICYTACJI 
pojazdu przejętego przez Powiat Kętrzyński na podstawie postanowienia sądu 

 
Licytacja jest prowadzona w trybie opisanym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania 
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1805). 
 
1. Licytacja publiczna odbędzie się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Starostę 

Kętrzyńskiego. 
2. Przez organ likwidacyjny należy rozumieć Starostę Kętrzyńskiego. 
3. Przedmiotem licytacji jest motocykl, który stanowi własność Powiatu Kętrzyńskiego na 

podstawie prawomocnego postanowienia Sądu. 
4. Ogłoszenie o licytacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa oraz na 

stronie internetowej Powiatu na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem 
przeprowadzenia postępowania. 

5. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnik musi zapoznać się z regulaminem licytacji. 
6. Przed rozpoczęciem licytacji uczestnicy mają obowiązek złożyć oświadczenie, że uczestnik 

zapoznał się z regulaminem licytacji i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. Cena wywoławcza w pierwszym terminie licytacji wynosi ¾ wartości szacunkowej 
ruchomości. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, ruchomość może 
być sprzedana w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie 
licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej ruchomości. Sprzedaż licytacyjna nie 
może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. 

8. Licytacja odbywa się ustnie i rozpoczyna się od wywołania ceny. Zaoferowana cena 
przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą zwaną 
dalej „postąpieniem”. Organ likwidacyjny (egzekucyjny) przyzna własność sprzedanej 
ruchomości, zwane dalej „przybiciem”, osobie która zaoferowała najwyższą cenę, jeżeli 
po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował. 

9. Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej 
dwóch uczestników, jak również, gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny 
wywołania. 

10. Nabywca jest obowiązany uiścić w kasie urzędu natychmiast po udzieleniu mu przybicia 
przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia  
i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Organ likwidacyjny (egzekucyjny) wznawia 
niezwłocznie licytację tej samej ruchomości, rozpoczynając ją od ceny wywołania. 

11. Różnicę między ceną nabycia, a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca 
reguluje do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie 
zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej 
w czasie licytacji gotówką. 

12. Prawo własności ruchomości, będącej przedmiotem licytacji nabywa osoba, która  
z zachowaniem przepisów o przeprowadzeniu licytacji zaoferowała najwyższą cenę, 
uzyskała przybicie i zapłaciła całą cenę w terminie. Nabywca nie może domagać się 



unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu 
jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny. 

13. Nabywca, który stał się właścicielem nabytej ruchomości, natychmiast ją odbiera,  
z zastrzeżeniem punktu 13b niniejszego regulaminu. Jeżeli nabywca nie odbierze 
natychmiast nabytej ruchomości obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od 
dnia następnego po dniu licytacji do dnia odbioru. 
13a. Uczestnik licytacji może zgłosić do protokołu licytacji skargę na naruszenie przepisów 

o przeprowadzeniu licytacji. Skarga podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia. 

13b. Wniesienie skargi wstrzymuje wydanie sprzedanej rzeczy nabywcy do czasu 
rozpatrzenia skargi. Nie dotyczy to rzeczy wydanych nabywcy przed wniesieniem 
zażalenia. 

13c. Nabywca może zrzec się nabytej rzeczy i żądać zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli  
w terminie, o którym mowa w punkcie 13a, skarga nie została rozpatrzona,  
a nabywcy rzecz nie została wydana. 

14. Licytacja, przeprowadzana z naruszeniem przepisów o jej publicznym charakterze, o cenie 
wywołania i nabycia oraz o wyłączeniu od udziału w licytacji, podlega unieważnieniu przez 
organ likwidacyjny (egzekucyjny) lub jego organ nadzorczy. Unieważnienie licytacji może 
jednak nastąpić tylko wtedy, gdy ruchomości sprzedane znajdują się jeszcze we władaniu 
nabywcy. 

15. W licytacji nie mogą uczestniczyć: 
a) ostatni właściciel pojazdu przed jego przejęciem na własność przez Powiat Kętrzyński, 
b) osoba prowadząca licytację, jego małżonek i dzieci, 
c) pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, 
d) pracownicy innych organów egzekucyjnych z miejscowości, w której przeprowadza się 

licytację. 
16. Osoby fizyczne mogą być reprezentowane w licytacji przez pełnomocnika, który musi 

posiadać pełnomocnictwo sporządzone w formie przewidzianej prawem. 
17. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać umocowanie do występowania w imieniu 

osoby prawnej. 
18. Przed rozpoczęciem licytacji pojazdu prowadzący licytację określa kwotę minimalnego 

postąpienia, która jest kwotą brutto. 
19. Komisja z przeprowadzonej licytacji sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący 

i członkowie komisji licytacyjnej oraz osoba wyłoniona w licytacji jako kupujący. Wzór 
protokołu z licytacji publicznej pojazdu stanowi załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do 
regulaminu. 

20. Protokół z przeprowadzonej licytacji stanowi podstawę do podpisania umowy sprzedaży 
pojazdu. 

21. Umowa winna być podpisana nie później niż do 3 dni od daty rozstrzygnięcia licytacji. 
22. W sytuacji gdy nabywca nie dokona w terminie wpłat za nabyty przedmiot licytacji, prawo 

własności wylicytowanego pojazdu nie zostanie przeniesione na nabywcę. 
23. Powiat Kętrzyński nie ponosi odpowiedzialności za wady pojazdu, uszkodzenia części, 

wady montażu oraz odmowę zrejestrowania sprzedawanego pojazdu przez organ 
rejestrujący. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy. 

24. Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny. 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr 986/2022 
Zarządu Powiatu w Kętrzynie 

z dnia 2 lutego 2022 r. 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu licytacji pojazdu 
przejętego przez Powiat Kętrzyński na podstawie 

 postanowienia sądu 
 

Kętrzyn, dnia ………………….. 
……………………………… 
         (imię i nazwisko) 
 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
             (adres) 

 
 

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 
Plac Grunwaldzki 1 
11-400 Kętrzyn 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i regulaminem licytacji i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 
 
Oświadczam również, że: 

1) nie jestem ostatnim właścicielem pojazdu, 
2) nie jestem pracownikiem obsługującym organ egzekucyjny prowadzący licytację, jego 

małżonkiem lub dzieckiem, 
3) nie przebywam na licytacji w charakterze urzędowym, 
4) nie jestem licytantem, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej 

ruchomości. 
 
 
Oświadczam, że dokonałem oględzin pojazdu będącego przedmiotem licytacji i nie wnoszę 
zastrzeżeń do jego stanu technicznego. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji zapłacić niezwłocznie  
po zakończeniu licytacji przynajmniej cenę wywołania, a różnicę pomiędzy ceną wywołania,  
a ceną przybicia ureguluję nie później niż w dniu następującym po dniu licytacji. 
 
 
 

……………………………….. 
        (czytelny podpis) 

  



Załącznik do uchwały nr 986/2022 
Zarządu Powiatu w Kętrzynie 

z dnia 2 lutego 2022 r. 
Załącznik nr 2 do Regulaminu licytacji pojazdu 

przejętego przez Powiat Kętrzyński na podstawie 
 postanowienia sądu 

 

PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 
 

W dniu …………………. o godz. ……………….. w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, w pokoju nr ……………., przeprowadzono 
licytację …………………………………. marki ………………………. o nr rej. ……………., rok produkcji 
…………………, nr VIN ………………………………………., wobec którego sąd wydał postanowienie o 
przepadku na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, sygn. akt. …………… 
 
Komisja w składzie: 
1) ……………………………… 
2) ……………………………… 
3) ……………………………… 
 
Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest złożenie oświadczenie, że uczestnik 
zapoznał się z regulaminem licytacji i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 
Do licytacji przystąpili uczestnicy zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
Wartość pojazdu została oszacowana na kwotę …………………….. zł. 
Cena wywołania wynosiła ……………………. zł. 
Poinformowano o wysokości minimalnego postąpienia, które wynosiło ………………….. zł. 
W toku licytacji zaoferowano następujące ceny (wykaz zaoferowanych cen stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu). 
 
W wyniku przeprowadzonej licytacji pojazd ………………………. został zakupiony przez 
………………………………………… zam. / siedziba ………………………………………. nr PESEL / NIP 
…………………………… zwanego dalej Nabywcą, który zaoferował cenę ………………… zł (słownie: 
…………………………………………………….). 
Wnioski i zastrzeżenia uczestników licytacji: ………………………………………..………… 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Protokół odczytano w obecności uczestników licytacji. 
 
 
 

        ……………………………….. 
          (czytelny podpis nabywcy) 

 
 
Podpisy członków komisji: 
1) ……………………………… 
2) ……………………………… 
3) ……………………………… 



Załącznik do uchwały nr 986/2022 
Zarządu Powiatu w Kętrzynie 

z dnia 2 lutego 2022 r. 
 

Załącznik nr 1 do protokołu z licytacji publicznej  
pojazdu (stanowiącego załącznik nr 2 do 
 Regulaminu licytacji pojazdu przejętego  

przez Powiat Kętrzyński na podstawie 
 postanowienia sądu) 

 
Lista osób biorących udział w licytacji publicznej 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

(przedmiot licytacji: rodzaj pojazdu, marka, nr rejestracyjny) 

 

która odbyła się w dniu …………………………… o godz. ……………….. 
 

Lp. Imię i nazwisko1 Adres zamieszkania / siedziba firmy Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                 
1 licytanci reprezentujący osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podają 

dodatkowo nazwę tej osoby lub jednostki 



Załącznik do uchwały nr 986/2022 
Zarządu Powiatu w Kętrzynie 

z dnia 2 lutego 2022 r. 
 

Załącznik nr 2 do protokołu z licytacji publicznej  
pojazdu (stanowiącego załącznik nr 2 do 
 Regulaminu licytacji pojazdu przejętego  

przez Powiat Kętrzyński na podstawie 
 postanowienia sądu) 

 
Wykaz zaoferowanych cen przez uczestników licytacji publicznej 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

(przedmiot licytacji: rodzaj pojazdu, marka, nr rejestracyjny) 

 

Nr postąpienia Imię i nazwisko Cena oferty 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Podpisy członków komisji: 
1) ……………………………… 
2) ……………………………… 
3) ……………………………… 
 
Kętrzyn, dnia …………………. 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr 986/2022 
Zarządu Powiatu w Kętrzynie 

z dnia 2 lutego 2022 r. 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu licytacji pojazdu 
przejętego przez Powiat Kętrzyński na podstawie 

 postanowienia sądu 

 

PROTOKÓŁ Z LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 
 

W dniu …………………. o godz. ……………….. w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, w pokoju nr ……………., przeprowadzono 
licytację …………………………………. marki ………………………. o nr rej. ……………., rok produkcji 
…………………, nr VIN ………………………………………., wobec którego sąd wydał postanowienie o 
przepadku na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, sygn. akt. …………… 
 
Komisja w składzie: 
1) ……………………………… 
2) ……………………………… 
3) ……………………………… 
 
Zgodnie z art. 105c §2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.) licytację uważa się za niedoszłą do 
skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej jeden uczestnik, jak również gdy żaden z 
uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania. 
 
Protokół odczytano w obecności uczestników licytacji. 
 
 
 
 
 
Podpisy członków komisji: 
1) ……………………………… 
2) ……………………………… 
3) ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały nr 986/2022 
Zarządu Powiatu w Kętrzynie 

z dnia 2 lutego 2022 r. 
 

Załącznik nr 1 do protokołu z licytacji publicznej  
pojazdu (stanowiącego załącznik nr 3 do 
 Regulaminu licytacji pojazdu przejętego  

przez Powiat Kętrzyński na podstawie 
 postanowienia sądu) 

 
Lista osób biorących udział w licytacji publicznej 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

(przedmiot licytacji: rodzaj pojazdu, marka, nr rejestracyjny) 

 

która odbyła się w dniu …………………………… o godz. ……………….. 
 

Lp. Imię i nazwisko1 Adres zamieszkania / siedziba firmy Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                 
1 licytanci reprezentujący osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej podają 

dodatkowo nazwę tej osoby lub jednostki 


