
Busko _ Zđroj, dn. 2I.o4.2o77r.
KT.7r35.4.2017

OBWIES.ZCZE,NIE O LICYTACJI

Starosta Buski na podstawie art. 1o5 s 1 pkt I w związku z art. 105a $ 2
pkt 1 , 2, 3 i art. 106 ustawy z dnía 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 599 z pożn. zm.), podaje
do publicznej wíadomoŚci, że:

w dniu 25.O4.2O17r. (wtorek) o godz. IO.OO w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Busku - Zdroju ptzy ul. Mickiewicza l5l

Sala Konfeľencyjna pokój nr l/odbędzíe się:

II LICYTACJA RUCHOMOSCI

zĄętej w postępowaniu egzekucyjflYffi, po pÍzepadku na rzecz Powiatu Buskiego
w trybie okreŚlonym w art. 130a - ustawy Prawo o ruchu drogowym z ďnl'a
20.06.1997r., (Dz. U. z 2OI7r., poz. I28 ze zrnianarni) pojazdu (motoroweru):

marka:
model:
pojemnoŚć silnika:
nr identyfikacyjny VIN:
liczba cylindrów:
rok produkcji:
przebíeg rzeczywisty:
stan techníczny:

Yamaha,
MBK Flipper,
49ccrnl 2kW,
VG5SA03F000004 1 39,
1,

2007,
931Skm,
pojazđ uszkodzony.

Wartośó szacunkowa (wycena Biegłego Skarbowego} _ 600'00 zł bľutto (cena
wyrwoławcza w drugim termínie lícytacyjnym wynosi połowę wartości
szacunkowej pojazdu = 3oo'oo zł bľutto}.

Postąpienie nie może wynosić mniej nĺż 20 zŁotycll.
Cena wywoławcza II licytacji wynosi połowę wartoŚci szacunkowej wymienionej
ruchomoŚci.
Organ lilĺvidacyjny nie ponosi odpowiedzialnoŚci za wađy ukryte rzeczy oraz
nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomoŚć.
Starosta Buski zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia,
lub przerwania licytacji bez podania przyczyny.
Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weŹmie w niej udziału
przynajmniej dwoch uczestników, jak rownież gdy żaden z uczestnikow
nie zaoferuje nawet ceny wywołania.
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tłI/w ruchomośó można ogląđaó w dniu 24.o4.2o17r. (ponĺedziałekl od godz.
9:oo do godz. 1o:oo' na parkíngu:
Powlatowego Zatząđu Dľóg w Busku-ZdľoJu
üIełecz L46, 28-1oo Busko-Zdroj'
po upľzeđnim uzgođnieniu telefonĺcznym pođ nr telefonu (41l 37o5o47.
w obecności wyznaczonego pracowníka Starostwa Powiatowego w Busku-
Zdtolu.
Dokumentacja fotograÍiczl|a pojazđu do wglądu w üIyđziale Komunilracji
l Tľanspoľtu, Staľostura Powíatowego w Busku-Zdtola, ul. Mickienricza 15'
pokój nr 7.


