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Nasz znak: WK.7235.4.2015                                                                          Giżycko, 29.07.2015 r. 
OBWIESZCZENIE 

             Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 - tekst jednolity) Starosta Giżycki podaje 
do publicznej wiadomości, że dnia 06 sierpnia 2015 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 2012 r. poz. 1137 t. j.) stanowiącego własność Powiatu Giżyckiego: 
 
Cena oszacowania: 

1. samochodu osobowego marki VW Polo, nr rej.  BAU 90FJ, nr VIN WVWZZZ80ZRY121929, 
kwota 4.000,00 zł. 
 

Cena wywołania stanowi 3/4 wartości szacunkowej tj.: 
 

kwota 3.000,00 zł, postąpienie co 300,00 zł, 
 

Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00 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/pliki/pojazd 

 
        Starosta  
                       Wacław Strażewicz 


