
- rodzaj pojazdu:
- marka:
- model:
- pojemnoŚć silnika:
- nr identyÍikacyjny VIN:
- Iiczba cylindrów:
- rok produkcji:
- przebieg rzeczywisty:
- stan techniczny:

Busko-Zdroj, 2I.06.2077 r.

oBl[IIEszczENIE o SPRZEDAŻY z woLNEJ RĘKI RUcHoMoŚcl

Na podstawie art. 1OS S 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 599 z pożn. zÍT.l, w rwíry,ku z s 3 pkt 1 lit. a) i s 7 rozporządzenia Rady
Ministrow z đnia 28 lutego 2oIIr. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z2ol7r. poz.265
z pożn. zÍT|.), Starosta Powiatu Buskiego podaje do publicznej wiadomości,
że odbędzie się sprzed'aż z wolnej ręki wymienionej poníżej ruchomoŚci, ktora
została zajęta w postępowaniu egzekucyjflYffi, po przepadku rla rzecz Powiatu
Buskiego w trybie okreŚlonym w art. 130a ustawy z đnía 20 czerwca 7997r',
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2OI7r., poz. I28 ze zmianarni) na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju:

motorower
Yamaha,
MBK Flipper,
49ccml 2kW,
VG5SA03FO00004 1 39,
1,

2007,
93 1Skm,
pojazđ uszkodzony.

Zajętą ruchomoŚc organ egzekucyjny sprzedaje z wolnej ręki po cenie
określonej przez ten organ, jednak nie niższej od 1/3 jej wartoŚci szacunkowej.
Pojazd wyceniony został przez Biegłego Skarbowego na kwotę 600,00 zł (słownie:
sześćset złotych).

organ egzekucyjny ustala cenę ww. ruchomoścí na lrĺľotę 600'oo zł
(słownie: sześóset złotych |.

oferty w zamkniętej kopercíe z dopiskíem ,,oferta na poiazd" można
skłađaó đo dnia 29 czeľnrca 2oL7r. do godz. 8:3o na biurze obsługí
interesanta Starostwa Powiatowego w Busku_Zdroju, ul. Mickierľícza 15,
(na parterzel. Komisyjne otcraľcie ofeľt nastąpi 29 czeĺĺ$ca 2ol7r.
o godz.9:oo w Staľostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w sali konfeľencyjnej
pokój nr 1 (na paľteľze).

oferty, któľe wpłyną po w/w teľminie nie będą uwzględniane.
Nabyĺvcą ruchomości zostanie osoba, któľej ofeľta zawierająca

w/w cenę zostaníe złożonajako pienlsza.



Starosta Buski zastrzega sobie możliwoŚć odwołania, unieważnienia,
lub przerwania sprzedaży bez podania przyczyny, nie odpowiada za wady ukrytc
w w/w pojeźdzíe oraz nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomoŚć.

W/w ruchomośé można oglądaó na parkingu:
Powiatowego Zarządu Dľóg w Busku-Zdroju

ItrIełecz L+6, 28-1oo Busko-Zdtôj,
po uprzednim uzgođnieniu telefonicznym pod nr telefonu (41) 37o5o47.
w obecności wyznaczonego pľacowníka Starostwa Powiatowego qr Busku-
Zdroilu.

Dokumentacja fotograÍiczna pojazdu do wglądu w Wydziale Komunikacji
i Transportu, Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, pokoj
nr 7.
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