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WG.2613.3. 2016.SK
BURMISTRZ BYCZYNY

OGŁASZA 
rokowania na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
Przedmiotem rokowań jest samochód strażacki marki Żuk model A 1507B

Dane techniczne pojazdu: 

1. marka – Żuk,

2. model – A 1507B,

3. Rodzaj pojazdu – samochód specjalistyczny , pożarniczy (bez 

wyposażenia), 

4. rok produkcji - 1986 r., 

5. wskazania licznika przebiegu kilometrów 69900 km,

6. data ważności badania technicznego – 11.04.2017 r.

7. nr rejestracyjny – ODH 0586, 

8. nr identyfikacyjny -  445347,

9. nr ident. na tabliczce znamionowej – jw.,

10.moc silnika – 52kW,

11. pojemność silnika – 2120 cm3,

12.dopuszczalna masa całkowita – 3000kg,

13.dopuszczalna masa własna – 2100 kg, 

1. Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży 

wynosi : 8.500,00 zł/brutto (słownie:  osiem  tysięcy  pięćset  

złotych/brutto).

2. Terminy przeprowadzonych przetargów :

I -  20 maja 2016r.

II – 15 lipca 2016 r.

3. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć osobiście lub 

za pośrednictwem  poczty  w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem 

„ Rokowania – samochód marki Żuk „ pod adresem: Urząd Miejski  

w Byczynie ul. Rynek 1 , 46-220 Byczyna ( sekretariat pok. nr 19 )  

w terminie do 24 października 2016 roku.
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4. Rokowania  odbędą  się   27  października  2016  r.  o  godz.1000   

w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 9.

5. Z tytułu udziału w rokowaniach, oferenci zobowiązani są do dokonania 

wpłaty zaliczki  w  wysokości  500  zł,  nie  później  niż  do  dnia  

24 października 2016r.Zaliczkę należy wpłacić  na rachunek bankowy 

Urzędu  Miejskiego  w  Byczynie  B.S.  Namysłów  o/Byczyna   56  8890 

1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). 

6. Wpłacona zaliczka zostanie:

 - zaliczona na poczet ceny nabycia ruchomości, jeżeli osoba 

    wpłacająca zaliczkę wygra rokowania,

 - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań,

- zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika 

wygrywającego rokowania od zawarcia umowy. 

7. Cena nabycia ruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach. 

Należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie 

B.S. Namysłów o/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

8. Termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży zostanie ustalony w 

terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 

rozstrzygniętym rokowań, ale nie później niż 21 dni od daty 

przeprowadzonych rokowań. 

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie stawi się bez 

usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o 

rozstrzygniętych rokowaniach, organizator rokowań może odstąpić od 

zawarcia  umowy, a wpłacone zaliczka nie podlega zwrotowi.

10.Nabywca przejmuje ruchomość w istniejącym stanie faktycznym i 

prawnym.

11.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w 

Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr  25, tel. 077-413-41-

50 lub www.bip.byczyna.pl .

12.Burmistrz Byczyny może odwołać rokowania  jedynie z uzasadnionej 

przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie 

właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach. 

(-) Robert Świerczek 

Burmistrz Byczyny 
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