
OGŁOSZENIE Nr 4/2022 

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie sprzedaży samochodu osobowego w trybie art. 108 § 2 i 3 ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
 

Starosta Myśliborski podaje do publicznej wiadomości, iż posiada do sprzedaży niżej 

wymieniony pojazd usunięty z terenu Powiatu Myśliborskiego w trybie art. 130a ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) 

stanowiący własność Powiatu Myśliborskiego: 
  

Samochód osobowy marki Ford Mondeo 2.0 TDCi, nr rejestracyjny PWL 26443, rok 

produkcji 2002, nr VIN WF0WXXGBBWT74908. Wartość oszacowana 750,00 zł. 

stan techniczny: 

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

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

Silnik przemieszczony w komorze silnika. 

 Podwozie: Elementy zawieszenia przedniego oraz układu kierowniczego skorodowane. 

Ślady wycieków oleju uszczelnieniami amortyzatorów przednich i tylnych: 

 Nadwozie: Pojazd uszkodzony w kolizji drogowej: brak zderzaka przedniego, brak 

reflektorów lewego i prawego, szyba przednia zbita, pokrywa komory silnika pogięta, 

błotnik przedni prawy ze wzmocnieniem pogięty, szyba tylna prawa zbita, lusterko prawe 

urwane, drzwi tyłu nadwozia pogięte, szyba drzwi tyłu nadwozia zbita, lampa tylna lewa 

zbita, błotnik tylny lewy pogięty. 

 

Ruchomość ta nie została sprzedana w drodze licytacji publicznej oraz z wolnej ręki.  

 

Stosownie do zapisu w art. 108 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 

egzekucyjnym  w administracji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 479) „Zajęte ruchomości, 

niesprzedane w trybie § 1, organ egzekucyjny sprzedaje po cenie stosowanej przy skupie 

przedmiotów używanych lub skupie surowców wtórnych jednostkom organizacyjnym ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, placówkom oświatowym, instytucjom kultury oraz organizacjom 

charytatywnym, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystywane przy realizacji ich zadań 

statutowych”. 

Podmioty zainteresowane zakupem w/w ruchomości winny okazać aktualne zaświadczenie z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź wypis z Krajowego 

Rejestru Sądowego, z którego będzie wynikać, iż prowadzą działalność w zakresie ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, działalność oświatową bądź są instytucjami kultury lub 

organizacjami charytatywnymi. 

Oferta sprzedaży będzie obowiązywać od dnia 28.06.2022r. do dnia 05.07.2022r. 

W przypadku gdy w/w ruchomość nie zostanie sprzedana w trybie art. 108 § 2 ustawy                                

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny zgodnie z zapisem art. 108 

§ 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji sprzedaje zajętą ruchomość 

jednostkom prowadzącym skup przedmiotów używanych lub surowców wtórnych. 

Podmioty zainteresowane zakupem w/w ruchomości winny okazać aktualne zaświadczenie z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego będzie wynikać, iż 

prowadzą działalność gospodarczą w zakresie skupu przedmiotów używanych lub surowców 

wtórnych. 



Oferta sprzedaży będzie obowiązywać od 08.07.2022r. do dnia 14.07.2022r. 

Przy sprzedaży ruchomości w trybie art. 108 § 2 i 3 koszty związane z załadunkiem, 

transportem z miejsca postoju ruchomości ponosi nabywca. 

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w obowiązujących terminach na adres: Starostwo 

Powiatowe w Myśliborzu ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz. 

 
STAROSTA MYŚLIBORSKI 

 

                                                                                  ANDRZEJ POTYRA 

 


