
 
Załącznik  

do Zarządzenia  Nr 27/2022  

Starosty Myśliborskiego  

z dnia 10 maja 2022 roku 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ POJAZDU 

Podmiot sprzedający: Starosta Myśliborski, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz 

 

Starosta Myśliborski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 479 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.05.2022 roku 

o godz. 8.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15,  

w pomieszczeniu nr 6 Wydziału Komunikacji odbędzie się licytacja publiczna ruchomości. 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest pojazd, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz 

Powiatu Myśliborskiego: 

samochód osobowy marki Volkswagen Golf IV, nr rej. FGW 5EN7, 

numer identyfikacyjny VIN: WVWZZZ1JZ1W202787,  

rok produkcji: 2000, 

poj. silnika 1390cm³, 

moc: 55kW, 

rodzaj nadwozia: hatchback 3 drzwiowe, 

jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym (wtryski), 

kolor: srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym, 

stan techniczny: 

 Silnik: Poziom oleju i płynu chłodzącego poniżej granicy określonej przez producenta 

pojazdu. Ślady wycieków oleju uszczelnieniami kadłuba. Układ wydechowy skorodowany.  

 Podwozie: Ślady wycieków oleju uszczelnieniami amortyzatorów przednich i tylnych. 

 Nadwozie: Powłoka lakierowa zmatowiała i zarysowana. Ogniska rdzy w części dolnej 

nadwozia. Błotnik przedni lewy wgnieciony, zderzak przedni zarysowana powłoka 

lakierowa. Poszycie tapicerowane foteli wytarte i poplamione. 

2. Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 2000,00 zł brutto. 

3. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi ¾ wartości szacunkowej 

pojazdu, tj. 1500,00 zł brutto.  

4. Udział w licytacji nie wymaga wniesienia wadium. 

5. Wysokość postąpienia wynosi minimum 50,00 zł brutto. 

6. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. 

7. Pojazd będący przedmiotem licytacji można oglądać w miejscowości Rów w dniach od 

16.05.2022r. do 20.05.2022r. w godzinach od 9
00

 do 13
00

 po uprzednim skontaktowaniu 

się z Zastępcą Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 

Panią Małgorzatą Ludwikowską (tel. 95 747 20 21 w. 248). 

8. Zobowiązany: Leszek Ściesiek, 74-304 Karlin 

9. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia publicznej 

licytacji bez podania przyczyny, nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedany pojazd 

oraz nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. 

10. Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia cenę nabycia w 

całości albo w części równej co najmniej cenie wywołania na rachunek bankowy 

Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego. 

11. Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też 

obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny. 


