Mysłowice, dnia 13 października 2021 r.
IM-II.7235.1.17.2021

OBWIESZCZENIE
Prezydent Miasta Mysłowice, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 5) oraz art. 108 ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1427 z późn. zm.), sprzedaje z wolnej ręki ruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta
Mysłowice (poprzedni właściciel, przed orzeczeniem przepadku na rzecz Gminy Miasta Mysłowice,
Marcin Bochacki - zobowiązany).
Dane ruchomości podlegającej sprzedaży - samochód osobowy marki Fiat Seicento:

nr rej. SY 6687E

rok produkcji 2000

pojemność silnika / moc 1108,00 cm3 / 40,00 kW

data pierwszej rejestracji 02.05.2000

stan licznika – 226484 km

pojazd bez kluczyków zamków drzwi oraz stacyjki

pojazd z LPG
liczba miejsc - 5
Zbywca nie posiada dowodu rejestracyjnego ani karty pojazdu, z uwagi na fakt, iż pojazd został
usunięty z drogi na podstawie dyspozycji wydanej przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w Mysłowicach, stosownie do art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.). Dane pojazdu zostały potwierdzone stosownym
zaświadczeniem organu rejestrowego.
Wartość szacunkowa pojazdu została określona przez rzeczoznawcę samochodowego
z uprawnieniami biegłego skarbowego na kwotę 600,00 zł. Z oceną techniczną i opisem
ww. ruchomości można zapoznać się 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.
Stosownie do zapisów art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji "zajęte
ruchomości, które nie zostały sprzedane w trybie wskazanym w art. 105 § 1 pkt 1-4,
a w przypadku sprzedaży licytacyjnej - w drugim jej terminie, organ egzekucyjny sprzedaje z wolnej ręki
po cenie określonej przez ten organ (…)".
Mając na uwadze powyższe, informuje się, iż minimalna cena sprzedaży, to 1/3 wartości
szacunkowej, tj. kwota 200,00 zł. Pojazd zostanie zbyty nabywcy, który zaoferuje najwyższą kwotę.
W przypadku zaoferowania przez potencjalnych nabywców ceny niższej niż 200,00 zł, oferta sprzedaży
nie dojdzie do skutku. W przypadku uzyskania identycznych najkorzystniejszych ofert, kontrahenci
zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

Ruchomość wskazaną powyżej można oglądać na parkingu strzeżonym położonym
w Mysłowicach przy ul. Pukowca 37 po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikami Wydziału
Infrastruktury Miejskiej pod nr tel. (32) 31-71-111.
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.

UWAGA!
Prezydent Miasta Mysłowice zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania niniejszego
postępowania 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
transakcji kupna - sprzedaży. Nabywca nie może domagać się unieważnienia postępowania i nabycia
ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej
przyczyny. Wyłączone jest stosowanie przepisów o rękojmi.
W przypadku pytań, proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Infrastruktury Miejskiej
tut. Urzędu pod numerem telefonu (32) 31-71-111.

WARUNKI, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy złożyć w formie papierowej:
a)
w zamkniętej kopercie,
b)
z adnotacją „Kupno pojazdu Fiat Seicento o nr rej. SY 6687E” oraz klauzulą „nie otwierać”,
c)
oferta, oprócz oferowanej ceny zakupu (brutto), powinna zawierać pełne dane oferenta,
tj. nazwa, adres, telefon, mail, PESEL (osoby fizyczne) / NIP (podmioty prowadzące działalność
gospodarczą) / KRS (spółki) oraz podpis uprawnionego podmiotu,
d)
do urny znajdującej się przy Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Mysłowice
przy ul. Powstańców 1 lub wysłać na adres: Urząd Miasta Mysłowice Wydział Infrastruktury
Miejskiej, 41 – 400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 (decyduje data wpływu do Urzędu),
w terminie do dnia 20 października 2021 r. do godz. 11:00.
PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE
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