
Zarządzenie Nr 30/2009 

Burmistrza Miasta i Gminy  

Drezdenko 

z dnia 22 maja 2009r. 

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży samochodów specjalnych oraz powołania komisji 

przetargowej. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                              

(t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: 

1) samochód specjalny gaśniczy marki ZIŁ 131 nr rejestracyjny GWD 3003, rok produkcji 1985. 

Cena wywoławcza wynosi: 13 200 PLN brutto zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

2) samochodu osobowo- terenowego marki UAZ 469B nr rejestracyjny FSD 11HC, rok 

produkcji 1990. 

Cena wywoławcza wynosi 4 550 PLN brutto zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik 

do niniejszego zarządzenia.  

 

§2. Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję w składzie: 

1) Przewodniczący- Henryk Bajcar; 

2) Członek- Romuald Frost; 

3) Członek- Błażej Rerus; 

4) Członek- Sylwester Onichimowski. 

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i 

Ochrony Informacji Niejawnych. 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 

29/2009 

                                                                                                 Burmistrza M i G Drezdenko 

                                                                                       z dnia 22 maja 2009r. 

 

Ogłoszenie 

Burmistrza Miasta i Gminy  

Drezdenko 

z dnia 29 maja 2009r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży: 

 

1. Samochodu specjalnego pożarniczego marki ZIŁ 131, nr rejestracyjny GWD 3003, rok 

produkcji 1985. Cena wywoławcza 13 200,00zł brutto. 

2. Samochodu osobowo- terenowego marki UAZ 469B, nr rejestracyjny FSD 11HC, rok 

produkcji 1990. Cena wywoławcza 4 450,00zł brutto. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2009r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w 

Drezdenku pok. 111 o godz. 1100. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10%                            

ceny wywoławczej co najmniej 3 dni przed przetargiem na konto LWBS (Drezdenko                                          

nr 618362000050000011420000040). 

W dniu przetargu należy przedstawić dowód wpłaty. 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra 

przetarg lub zostanie zwrócone jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. 

Minimalna wartość postąpienia wynosi 100 PLN. 

Dokumenty oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać pod                     

nr telefonu 519137029 lub (095) 763 72 68. 

Samochody można oglądać na parkingu dozorowanym Pani Krystyny Zarzyńskiej przy ulicy 

Niegosławskiej 2 w Niegosławiu w godz. 0800-1500. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje 

cenę wywoławczą plus co najmniej jedno postąpienie. 

W razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy wpłacone wadium 

nie podlega zwrotowi. 

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.05.2009r. 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia………............ 

 



 
 
 

 

 


