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KO/MB 

Nasz znak: WK.7135.10.2016                                                                          Giżycko, 08.03.2017 r. 
OBWIESZCZENIE 

             Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z póź. zm.) Starosta Giżycki podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 16 marca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Giżycku, w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja publiczna pojazdu usuniętego 
z terenu Powiatu Giżyckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 t. j.) stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego: 
 
Cena oszacowania: 

1. samochodu osobowego marki Renault Megane, nr VIN VF1JA0K0515925759, nr rej. NGI 
3U37, kwota 2.000,00 zł. 
 

Cena wywołania stanowi 3/4 wartości szacunkowej tj.: 
 

kwota 1.500,00 zł, postąpienie co 100,00 zł, 
 

Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł na rachunek 
bankowy Starostwa Powiatowego w Giżycku 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050 lub w kasie pok. nr 8. 
 

Wadium zwraca się po 3 dniach po zakończeniu (rozstrzygnięciu) licytacji z zastrzeżeniem, że 
wadium wniesione przez uczestnika, który licytację wygrał jest zaliczone na poczet płatności za 
przedmiot licytacji. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Giżyckiego w razie uchylenia się 
uczestnika, który licytację wygrał, od uregulowania należności. 
 

Można dokonać oględzin samochodu na parkingu strzeżonym na ul. Białostockiej 34 w Giżycku 
po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Markiem Fedio właścicielem firmy TOP-CARS, ul. 
Obwodowa 3, 11-500 Giżycko. 
 

Nabywca pojazdu będzie zobowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia cenę 
wylicytowaną w kasie Starostwa pok. nr 8. Jeżeli cena nie zostanie niezwłocznie uiszczona nabywca 
traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. 
 

Nabywca jest zobowiązany do odebrania pojazdu najpóźniej następnego dnia po zapłaceniu ceny 
nabycia. W przypadku nieodebrania pojazdu w wyznaczonym terminie nabywca zostanie obciążony 
kosztami przechowywania pojazdu. W celu odbioru pojazdu należy przedstawić zezwolenie na odbiór 
pojazdu, wystawiane przez Wydział Komunikacji po otrzymaniu należności za wylicytowany pojazd. 
Powiat Giżycki wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne  
sprzedanej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

 
 Jeżeli pierwsza licytacja nie dojdzie do skutku, druga licytacja odbędzie się w terminie 
ustalonym w kolejnym obwieszczeniu a cena wywołania w drugiej licytacji stanowić będzie 1/2 
wartości szacunkowej. 
 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się jest – Karol Obolewicz i Marcin Buko 
tel. (87) 428 59 58 wew. 34. Można zapoznać się z oceną techniczną pojazdu oraz projektem umowy 
kupna sprzedaży, która dostępna jest na stronie: www.gizycko.starostwo.gov.pl 

 
        Wicestarosta  
                Mirosław Dariusz Drzażdżewski 
 



 Giżycko, …………………………. 
     ( data) 

UMOWA SPRZEDAŻY LICYTACYJNEJ POJAZDU 

 
Niniejsza umowa została sporządzona po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r. poz. 599 z póżn. 
zm.) w wyniku przeprowadzonej I licytacji publicznej po zaoferowaniu najwyższej ceny przez kupującego. 
 
Sprzedający:  
Powiat Giżycki – Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Aleja 1 Maja 14, NIP 845-16-75-796, 
Regon 790670830, reprezentowane przez: 
 Starostę Wacława Strażewicza 
 
Kupujący:  

 
Pkt. 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:  
marka/model:  
nr nadwozia:   
rok produkcji:  
nr rejestracyjny:  
Do umowy dołączone jest Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku sygn. akt     o przepadku  powyższego 
pojazdu na rzecz Powiatu Giżyckiego.  
 

Pkt. 2 
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych 
oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  
 

Pkt. 3 
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:  
 

Pkt. 4 
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę 
określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie 
odbiór w/w pojazdu.  
 

Pkt. 5 
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany, zapoznał się z oceną techniczną pojazdu.  
 

Pkt. 6 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz 
koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego. 
 

Pkt. 7 
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny pojazdu. 
 

    Pkt. 8 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy 
kodeksu cywilnego.  
 

Pkt. 9 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
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KUPUJĄCY  SPRZEDAJĄCY  
 












