Mysłowice, dnia 12 stycznia 2022 r.
IM-7235.1.27.2021

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI – I TERMIN
Prezydent Miasta Mysłowice podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 900
w Urzędzie Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 w pok. 110 odbędzie się I licytacja ruchomości
stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice (poprzedni właściciel, przed orzeczeniem przepadku na rzecz
Gminy Miasta Mysłowice, Czajkowska Katarzyna, Czajkowski Marcin - zobowiązani).

Wyszczególnienie ruchomości

Wartość
szacunkowa

Cena wywołania
w I licytacji
(3/4 wartości
szacunkowej)

1.000,00

750,00

samochód osobowy marki Chrysler Grand Voyager












nr rej. SI 58567
rok produkcji 1996
pojemność silnika / moc 3301,00 cm3 / 120,00 kW
stan licznika – 300680 km
data pierwszej rejestracji 28.02.1996
pojazd z kluczykiem zamków drzwi oraz stacyjki
liczba miejsc – 7
skrzynia biegów automatyczna
powłoka lakierowa koloru czarnego typu Uni
pojazd zaopatrzony w instalację zasilania alternatywnego
LPG
brak dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu (dane
potwierdzone stosownym zaświadczeniem)

Ruchomość wskazaną powyżej można oglądać w dniach 17 – 18 stycznia 2022 r. w godzinach
9:00 – 11:00 oraz 14:00 – 16:00 na parkingu strzeżonym położonym w Mysłowicach przy ul. Pukowca 37.
Z oceną techniczną ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w Wydziale Infrastruktury Miejskiej
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 pok. 110B w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek
w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątek w godz. 7.30 – 14.00. W tym celu
należy telefonicznie umówić się na konkretny termin z pracownikami ww. Wydziału pod nr tel. (32) 31-71-111.

Nabywca niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia płaci cenę nabycia w całości albo w części równej co najmniej
cenie wywołania:
a)

bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego – jeżeli po stronie organu egzekucyjnego istnieją
warunki techniczne do zapłaty bezgotówkowej przy użyciu terminala płatniczego,

b)

gotówką – jeżeli po stronie organu egzekucyjnego nie istnieją odpowiednie warunki techniczne do zapłaty
bezgotówkowej przy użyciu terminala płatniczego.

Jeżeli nabywca zapłacił część ceny nabycia w sposób opisany powyżej, zapłaty reszty ceny dokonuje się
na rachunek organu egzekucyjnego niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po dniu licytacji, a jeżeli
ten dzień przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy – w dniu następującym po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w terminach wskazanych powyżej, nabywca traci prawo wynikłe
z przybicia i do zwrotu wadium i kwoty zapłaconej w czasie licytacji oraz nie może uczestniczyć w licytacji tej
samej ruchomości.
W przypadku niezapłacenia:
a)

co najmniej ceny wywołania, o której mowa powyżej – wznawia się niezwłocznie licytację tej samej
ruchomości, rozpoczynając ją od ceny wywołania,

b)

reszty ceny, o której mowa powyżej – wyznacza się ponowną licytację na warunkach odpowiednio pierwszej
albo drugiej licytacji, w której nabywca nie zapłacił reszty ceny.

Nabywca ruchomości odbiera ją niezwłocznie w dniu zapłaty ceny nabycia tej ruchomości z parkingu wskazanego
przez zbywcę, położonego na terenie miasta Mysłowice, na podstawie zezwolenia wydanego przez zbywcę.
W przypadku nieodebrania ruchomości, organ egzekucyjny doręcza nabywcy ruchomości wezwanie do jej
odbioru w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc od dnia doręczenia wezwania i poucza o skutkach
niezastosowania się do tego wezwania. W takim przypadku nabywca ruchomości ponosi koszty przechowywania
ruchomości od dnia sprzedaży do dnia jej odbioru oraz koszty wezwania. Ruchomość może być wydana po
zapłaceniu kosztów, o których mowa powyżej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta
w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 pok. 110B oraz telefonicznie pod numerem (32) 31-71-111 w godzinach
pracy Urzędu, tj. w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątek
w godz. 7.30 – 14.00.
W licytacji nie mogą uczestniczyć:
1)

zobowiązany;

2)

osoba prowadzącą licytację, jego małżonek i dzieci;

3)

osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym;

4)

licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej ruchomości.

UWAGA!
Prezydent Miasta Mysłowice zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania licytacji bez podania przyczyn
oraz informuje, iż nie odpowiada za wady ukryte i stan techniczny sprzedawanej ruchomości, jak również
nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników licytacji. 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. Wyłączone jest stosowanie przepisów o rękojmi.
PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
(-) Dariusz WÓJTOWICZ

Z uwagi na obecną sytuację w kraju związaną ze stanem epidemii z powodu COVID-19,
mając na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego dla zdrowia
i życia wirusa oraz szerzenia infekcji i ewentualnych zachorowań,
proszę osoby zainteresowane uczestnictwem w licytacji ww. ruchomości
o przesłanie stosownej informacji na adres mailowy gmk@myslowice.pl
do dnia 19 stycznia 2022 r. do godz. 1200 z podaniem w tytule wiadomości
„I licytacja Chrysler Grand Voyager nr rej. SI 58567”.
Z góry dziękuję za zrozumienie i zastosowanie się do powyższego, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania
mają pomóc chronić nas wszystkich.

