
Legnica, dnia 19.10.2016r.

O b w i e s z c z e n i e    o    l i c y t a c j i

Prezydent Miasta Legnicy działając na podstawie  art.105 § 1 oraz art. 105a ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599
z  późn.  zm.)  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  w  dniu  09.11.2016r.  o  godz.  11:00
w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, 59-220 Legnica  Plac Słowiański 8 pokój 225, odbędzie
się  pierwsza  licytacja  publiczna niżej  wymienionych  ruchomości,  zajętych  w  toku
postępowania  egzekucyjnego  w dniu  15.09.2016r.,  prowadzonego  wobec firmy „TRANS-
POL” PKS Sp. z o.o. Legnica ul. Al. Rzeczypospolitej 24:

1/ Autobus BOVA FHD,  model 12-340, rok produkcji 1996, VIN  XL9AA18CGT6003483, 
nr rej. DL 62154,      wartość oszacowania (netto): 16 500 zł. wartość oszacowania (brutto): 
20 295 zł. cena wywołania: 15 221 zł. -  wysokość wadium 2029,50 zł

2/ Autobus BOVA FHD, model 12-370, rok produkcji 1996, VIN  XL9AA18CGT6003513,  
nr rej. DL 61108,       wartość oszacowania (netto): 16 700 zł. wartość oszacowania (brutto): 
20 541 zł.  cena wywołania: 15 406 zł. -  wysokość wadium 2054,10 zł

3/ Autobus AUTOSAN TRAMP, model A0909L.01 12,5t, rok produkcji 2004, VIN 
SUADW3BDP4S680440, nr rej. DL 98173, wartość oszacowania (netto): 24 600 zł. wartość 
oszacowania (brutto): 30 258 zł. cena wywołania: 22 694 zł. -  wysokość wadium 3025,80 zł 

Licytacja  będzie  przeprowadzona  w  trybie  ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966  r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

Cena wywołania wyżej wymienionych pojazdów w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4
ich  wartości  szacunkowej  brutto.  Wartość  szacunkowa  pojazdów  została  ustalona  na
podstawie wyceny  biegłego rzeczoznawcy skarbowego  Nr RS 000713 z dnia 05.08.2016 r.
Sporządzona  wycena  dostępna  jest  w  Urzędzie  Miasta  Legnicy  pokój  119,  codziennie
w godzinach od 8:00 do 15:30. 
  
Powyższe pojazdy można oglądać w dniu 04.11.2016r., w bazach firmy „TRANS-POL” PKS
Sp. z o.o.: autobus wymieniony w pozycji 1 w godzinach od 10:00 do 11:00, w Złotoryi przy
ul. Grunwaldzkiej  17;  autobusy wymienione w pozycji  2 i 3,  w godzinach od 13:00 do
14:00, w Jaworze przy ul. Dworcowej 8.

Warunkiem  przystąpienia  do  licytacji  jest  wpłata  wadium  w  wysokości  1/10  kwoty
oszacowania  licytowanego  pojazdu.  Wadium  należy  wpłacić  na  konto   PeKaO  S.A.
O/Legnica 20 1240 1473 1111 0000 2521 2109 najpóźniej do dnia 08.11.2016r., do godziny
24:00 włącznie, z opisem: wadium do licytacji z dnia 09.11.2016r. oraz nazwa ruchomości
wymienionej w punkie 1, 2 lub 3. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę jego
wpływu  na  wyżej  wskazany  rachunek.  Osoby,  które  nie  wpłacą  wadium  na  wskazany
rachunek  w wyżej  podanym terminie  nie  będą  mogły  uczestniczyć  w licytacji.  Licytację



uważa  się  za  niedoszłą  do  skutku,  jeżeli  nie  weźmie  w niej  udziału  przynajmniej  dwóch
uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania.
Przed przystąpieniem do licytacji, prowadzący licytację wśród osób obecnych na sali, dokona
sprawdzenia uiszczenia wadium. W licytacji  wezmą udział  tylko i wyłącznie osoby,  które
okażą dowód wpłaty wadium dokonane w wyżej wymienionym terminie. Wadium wpłacone
przez oferenta,  który przetarg  wygrał  zaliczone zostanie  na poczet  ceny nabycia  pojazdu.
Pozostałym  oferentom  wadium  zostanie  zwrócone  przelewem  na  rachunek  bankowy,
z którego zostało wpłacone.

Nabywca  obowiązany jest  natychmiast  po udzieleniu  mu przybicia,  gotówką lub czekiem
potwierdzonym wystawionym na organ egzekucyjny,  uiścić przynajmniej cenę wywołania.
Jeżeli  tej  ceny  nie  uiści  traci  prawo wynikłe  z  przybicia  i  nie  może  nadal  uczestniczyć
w licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia nabywca
zobowiązany  jest  zapłacić  do  godz.  12:00  dnia  następnego  pod  rygorem  utraty  prawa
wynikłego z przybicia i prawa do zwrotu kwoty wpłaconej w czasie licytacji. Osoby, które
utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium.

W  przypadku  nie  dojścia  do  skutku  pierwszej  licytacji,  druga  licytacja  odbędzie  się
trzydzieści minut po zakończeniu pierwszej  w tym samym dniu i w tym samym miejscu.
Cena wywołania w drugiej  licytacji  wynosi 1/2 wartości szacunkowej brutto licytowanego
pojazdu.

Organ egzekucyjny informuje ponadto,  iż nie  odpowiada za stan techniczny i  ewentualne
wady ukryte  sprzedawanych ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez
podania przyczyny i nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników licytacji.

Dodatkowe informacje w Urzędzie Miasta Legnica  Plac Słowiański 8, pokój 119 lub pod
numerem telefonu 76 7212203.
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