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Sprzedaż nieruchomości
w drodze licytacji elektronicznej

Sale of real estate
by means of electronic auction

Ustawą z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie
ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz.
1090),
oprócz
kontrowersyjnych
zmian
dotyczących
dotychczasowych
zasad
rozpoznawania spraw w postępowaniu cywilnym,
karnym i sądowoadministracyjnym, oraz zasad
doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom
w postępowaniu cywilnym, wprowadzono
przepisy
regulujące
sprzedaż
nieruchomości
w
drodze
licytacji
elektronicznej. Znaczna część przepisów
powyższej ustawy weszła w życie z dniem
3 lipca 2021 roku, jednak przepisy regulujące
licytacje elektroniczne nieruchomości zaczną
obowiązywać dopiero od 19 września 2021
roku.

The Act of May 28, 2021 on amending the act the Code of Civil Procedure and certain other
acts (Journal of Laws of 2021, item 1090), in
addition to controversial changes regarding the
existing rules for handling cases in civil, criminal
and administrative court proceedings and the
rules for delivery of letters to professional
representatives in civil proceedings, it also
introduces regulations governing the sale
of real estate by means of electronic
auction. Substantial part of the provisions of
the aforementioned Act entered into force on
July 3, 2021; however, the provisions regulating
electronic auctions of real estate will not take
effect until September 19, 2021.

W przypadku egzekucji z nieruchomości jest to
rozwiązanie zupełnie nowe, gdyż dotychczasowe
przepisy pozwalały na sprzedaż w drodze
licytacji
elektronicznej
jedynie
rzeczy
ruchomych. Zasadniczo sprzedaż ta będzie
przebiegała w sposób zbliżony do obecnych
egzekucji z mienia nieruchomego, przy czym
z odrębnościami przewidzianymi w nowych
przepisach. Z zachowaniem specyfiki tego
rozwiązania uregulowanego w części trzeciej
w tytule II dziale VI i nowym rozdziale 6a kpc
(art. 986¹ - 986¹¹) oraz przy uwzględnieniu
wyłączenia stosowania niektórych przepisów, do
sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji
elektronicznej
nadal
więc
będą
miały
zastosowanie dotychczasowe przepisy dotyczące
m.in. obwieszczenia licytacji (rozdział 4),
warunków licytacyjnych (rozdział 5), licytacji
(rozdział 6) oraz przybicia (rozdział 7).

With regards to the real estate execution, this is
a completely new solution, as the previous
regulations allowed for a sale by means of
electronic auction only in case of movables. In
general, such sales will be proceeded in
a manner similar to the current execution
against
immovable
properties,
with
the
exceptions provided for in the new legislation.
While retaining the specificity of this solution
regulated in Part Three, Title II, Section VI and
the new Chapter 6a of the Code of Civil
Procedure (Articles 986¹ to 986¹¹), and taking
into account the exclusion of application of
certain provisions, the existing provisions
concerning, inter alia, an announcement of
auction (Chapter 4), auction conditions (Chapter
5), auction (Chapter 6) and acceptance (Chapter
7) shall still be applicable to the sale of real
estate by means of electronic auction.
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Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji
elektronicznej będzie możliwa jedynie na
wniosek
wierzyciela
przy
czym
jeżeli
nieruchomość zostanie zajęta na zaspokojenie
kilku wierzytelności dochodzonych przez różnych
wierzycieli,
przeprowadzenie
sprzedaży
nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej
będzie
obowiązkowe,
jeżeli
zażąda
tego
którykolwiek z wierzycieli. Przyjęto więc
odmienne
rozwiązanie
niż
przy
licytacji
elektronicznej ruchomości, gdzie o trybie
sprzedaży decyduje wierzyciel, na którego
wniosek nastąpiło pierwsze zajęcie. O fakcie
otrzymania
od
wierzyciela
wniosku
o przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości
w drodze
licytacji
elektronicznej
komornik
zawiadomi dłużnika w terminie tygodnia,
wskazując objętą wnioskiem nieruchomość lub
jej część. Dłużnikowi, tak jak obecnie, będzie
przysługiwało prawo wskazania kolejności,
w jakiej ma być przeprowadzony przetarg
poszczególnych nieruchomości jeżeli w ramach
danego postępowania egzekucyjnego ma być
sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części
jednej
nieruchomości.
Wniosek
inicjujący
sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji
elektronicznej będzie mógł zostać złożony także
w razie wniosku o wyznaczenie ponownej lub
drugiej licytacji.

The sale of real estate by means of electronic
auction will be possible only at a request of
a creditor, and if real estate is seized to satisfy
several debts claimed by different creditors, its
sale by means of electronic auction will be
obligatory in case of a submission of a request
by any of the creditors. Thus, a different
solution has been adopted than in the case of
electronic auctions of movables, where the
procedure of sale is decided by the creditor at
whose request the first seizure took place.
A bailiff shall notify a debtor of the fact that s/he
has received a request from a creditor to
conduct the sale of real estate by means of
electronic auction within one week, indicating
the real property or part thereof covered by the
request. As currently, the debtor will have the
right to indicate an order in which individual
properties are to be auctioned if several
properties or several parts of one property are
to be sold in the given enforcement
proceedings. It will be also possible to submit
the request initiating the sale of real estate by
means of electronic auction in the event of
a submission of a request for a re-auction or the
second auction.

Podobnie jak przy licytacji elektronicznej
ruchomości, sprzedaż nieruchomości w drodze
licytacji elektronicznej będzie przeprowadzana
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
przy czym warunkiem udziału w przetargu
będzie
utworzenie
indywidualnego
konta
w systemie teleinformatycznym. Obwieszczenie
o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji
elektronicznej zamieszczone będzie na stronie
internetowej Krajowej Rady Komorniczej co
najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji.
Przy takim trybie sprzedaży nie będzie już miał
zastosowania
obowiązek
zamieszczenia
obwieszczenia
o
licytacji
elektronicznej
nieruchomości na stronie internetowej i tablicy
ogłoszeń
sądu
sprawującego
nadzór
na
egzekucją z nieruchomości (w tym także
w różnych okręgach sądowych jeżeli egzekucja
dotyczy
jednej
lub
kliku
nieruchomości
położonych według właściwości różnych sądów)

As in the case of electronic auctions of
movables, the sale of real estate by means of
electronic auction will be carried out via an ICT
system, where the condition of participation in
the auction will be creation of an individual
account in the ICT system. An announcement
regarding the sale of real estate by means of
electronic auction shall be posted on the website
of the National Council of Bailiffs at least two
weeks before the date of the auction. Pursuant
to this mode of sale, the obligation to post an
announcement regarding an electronic auction
of real estate on a website and bulletin board of
a court supervising the given execution against
immovable property (including in different court
districts, if enforcement proceedings involve one
or several properties located under different
courts'
jurisdiction)
or
on
premises
of
a municipal authority competent for the place of
location of the real estate, as well as an optional
announcement in another way, including in
particular in a daily newspaper with wide
circulation in the given locality, will no longer
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ani w lokalu organu gminy właściwego ze
względu na miejsce położenia nieruchomości,
ani też opcjonalne ogłoszenie w inny sposób,
w tym w szczególności w dzienniku poczytnym
w danej miejscowości. W
obwieszczeniu
o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji
elektronicznej, komornik wymieni m.in.:








apply. The announcement regarding the sale of
real estate by means of electronic auction shall
include, inter alia:



informacje o nieruchomości, która ma być
sprzedana
(miejsce
jej
położenia
i przeznaczenia
gospodarczego,
numer
księgi wieczystej i miejsce jej przechowania
lub oznaczenie zbioru dokumentów i sądu,
w którym zbiór ten jest prowadzony);



informację o tym, że przetarg odbywa się
w drodze elektronicznej, oraz o chwili
rozpoczęcia i zakończenia przetargu;



informację o obowiązku uiszczenia rękojmi
i jej wysokości;



czas, w którym w ciągu dwóch tygodni
przed licytacją wolno będzie oglądać
nieruchomość;



sumę oszacowania i cenę wywołania.

Inaczej
niż
przy
klasycznej
egzekucji
z nieruchomości, w obwieszczeniu o sprzedaży
nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej,
komornik nie będzie podawał imienia i nazwiska
dłużnika. Odmiennością od klasycznej egzekucji
z
nieruchomości
jest
również
termin
przewidziany
na
złożenie
rękojmi.
Przy
sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji
elektronicznej, rękojmię należy złożyć na
rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze
przed rozpoczęciem przetargu, przy czym za
datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień
uznania
rachunku
bankowego
komornika
(w klasycznym
trybie
przystępujący
do
przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).
Komornik potwierdzi fakt złożenia rękojmi
i podania danych niezbędnych do wydania
postanowienia o przybiciu niezwłocznie po ich
otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do
udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia
do
przetargu
komornik
zawiadomi

information about the real estate that is to
be sold (its location and economic purpose,
land and mortgage register number and
a place where it is kept or an indication of
collection of land and mortgage register
documents and a court where the said
collection is kept);
information about the fact that the auction is
held by electronic means, as well as the time
when the auction begins and ends;
information about the obligation to pay
a warranty and its amount;
the time at which the property may be
viewed within two weeks prior to the
auction;
total amount
starting price.

of

the

estimate

and

the

Unlike in the classical real estate enforcement
proceedings, in the announcement of sale of real
estate by means of electronic auction a bailiff
will not provide a name and surname of
a debtor. The time limit for depositing
a warranty deposit is also different from the
classic execution against immovable properties.
In case of the sale of real estate by means of
electronic auction, the deposit should be
transferred to the relevant bank account no
later than 2 working days before the start of the
auction, while the date of placing the deposit is
the date on which the bailiff’s bank account is
credited (in the classic manner, a bidder
entering an auction is required to deposit the
warranty deposit no later than on the day
preceding the auction). The bailiff shall confirm
the fact of depositing the warranty deposit and
providing the data necessary for issuing
a decision on acceptance immediately after
receiving them, by admitting the bidder to
participate in the auction. The bailiff shall notify
the interested party about the refusal to admit
to the auction via the ICT system. A complaint
may be filed against the refusal of admission to
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zainteresowanego za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego. Na odmowę dopuszczenia
do przetargu i na przebieg przetargu będzie
można złożyć skargę w terminie 3 dni od
odpowiednio dnia odmowy dopuszczenia do
przetargu lub od dnia jego zakończenia.
Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do
przetargu będą mogli złożyć skargę wyłącznie za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
a pozostali skorzystają z tego rozwiązania, o ile
będą posiadali konto w tym systemie.

the auction and with regards to the manner of
conducting the auction within 3 days from the
date of refusal of admission to the auction or
from the date of completion of the auction,
respectively. Bidders and those who are not
admitted to the auction will only be able to
submit the complaint through the ICT system,
while others will benefit as long as they have an
account on the system.

Licytacja elektroniczna nieruchomości musi
zostać wyznaczona przez komornika w taki
sposób,
żeby
termin
jej
rozpoczęcia
i zakończenia przypadał w godzinach pomiędzy
9.00 a 14.00 w dni robocze. Ustawowo
narzucono też czas trwania przetargu, tj. 7 dni.
Po zamknięciu przetargu (przy czym nie później
niż w ciągu tygodnia) komornik prześle sądowi
protokół z przebiegu przetargu, nierozpoznane
skargi i dokumenty niezbędne do udzielenia
przybicia. Postanowienie co do przybicia będzie
wydawane na posiedzeniu niejawnym w terminie
tygodnia i będzie doręczane licytantowi, który
zaoferował najwyższą cenę.

An electronic auction of real estate must be
scheduled by a bailiff in such a way that it is
conducted between 9:00 am and 2:00 pm on
working days. The duration of the auction has
also been imposed by the Act, i.e. 7 days. After
closing an auction (but no later than within
a week), a bailiff shall send a report on the
course of the auction, unresolved complaints
and documents necessary for granting an
acceptance to the relevant court. The decision
on the acceptance will be made in a closed
session within one week and will be delivered to
the highest bidder.

W opracowaniu są wciąż przepisy wykonawcze
do
nowoprzyjętych
rozwiązań,
w
tym
w szczególności regulacje odnoszące się do
sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu
teleinformatycznego, zapewnienia do niego
dostępności oraz bezpieczeństwa posługiwania
się dokumentami w postaci elektronicznej.

Implementing regulations for the newly adopted
solutions are still in the process of being
drafted, including, in particular regulations
pertaining to the manner of authentication of
ICT system users, ensuring accessibility of the
system and security of using documents in an
electronic form.

W okresie roku od dnia wejścia w życie Ustawy,
dokonanie wyboru sprzedaży nieruchomości
w drodze
licytacji
elektronicznej
będzie
dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych,
leżących po stronie komornika sądowego będzie
to możliwe. Dostępność tego rozwiązania już od
dnia wejścia w życie przepisów je regulujących,
w dużej mierze, zależeć więc będzie od
sprawności komorników i zapewnienia przez nich
możliwości
technicznych
dla
skorzystania
z nowych przepisów.

For one year after the entry into force of the
Act, it will be permissible to choose to sell
a property by means of electronic auction only
if, for technical reasons on the part of a bailiff,
this is possible. Therefore, already from the date
of entry into force of the provisions regulating
the described solution, its availability will largely
depend on the efficiency of bailiffs and their
technical capabilities to enable to take
advantage of the new provisions.

Katarzyna Sasiak
Adwokat | Attorney at Law
T: +48 22 447 43 00
E: sasiak@millercanfield.com
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Zastrzeżenie: Niniejsza publikacja została przygotowana dla
klientów i współpracowników kancelarii Miller Canfield na
podstawie faktów i informacji aktualnych w dacie jej wydania,
które mogą ulec zmianie. Celem publikacji jest zwrócenie
uwagi na wskazane w niej zmiany prawne i nie powinna
stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek
decyzji
dotyczącej
określonego
kierunku
działania.
Informacje te nie mogą być traktowane jako porada prawna
ani nie zastępują szczegółowej opinii prawnej w konkretnej
sprawie. W każdym przypadku należy skorzystać z usług
doradców prawnych w celu weryfikacji, czy odpowiednie
przepisy prawa mają zastosowanie do określonej sytuacji.
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Disclaimer: This publication has been prepared for clients
and professional associates of Miller Canfield, and is based
on the facts and guidance available at the time of its
release which may be subject to change. The purpose of
the publication is to draw attention to the legal events
indicated in it and should not be the sole basis for any
decision regarding a particular course of action; nor
should it be relied on as legal advice or regarded as
a substitute for detailed advice in individual cases. The
services of a competent professional adviser should be
obtained in each instance so that the applicability of the
relevant legislation or other legal development to the
particular facts can be verified.
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