
Zarządzenie Nr 70/2007 

Wójta Gminy Lubrza 

z dnia 03 września 2007 

 

w sprawie sprzedaży składników majątku ruchomego, stanowiącego własność Gminy 

Lubrza. 

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

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.159, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, 

Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, 

poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) zarządza się 

co następuje: 

§ 1 

Sprzedaje się w drodze ustnego przetargu, polegającego na licytacji ceny wywoławczej 

poniższe środki transportowe: 

1) samochód specjalny marki Jelcz typ 003-pożarniczy, nr rejestracyjny OPA648K, rok 

produkcji 1975, nr silnika  14501426/88. 

2) przyczepa marki Sanok typ D45SA model PG-8-pożarnicza, nr rejestracyjny OPG-

530Y, rok produkcji 1969. 

§ 2 

Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia 

 

§ 3 

Obwieszczenie o zbyciu środków transportowych wymienionych w § 1, podlega ogłoszeniu 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubrza oraz na 

tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw gminy i w siedzibie Urzędu Gminy Lubrza. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza komisji przetargowej w składzie: 

1) Ryszard Mikołajów – Przewodniczący Komisji 

2) Bożena Szczęsna – Członek Komisji 

3) Władysław Panek – Członek Komisji 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          WÓJT GMINY 

                      mgr Stanisław Jędrusik 



 

       Załącznik Nr 1  

              do zarządzenia Nr 70/2007 

                  Wójta Gminy Lubrza 

                                                                                             z dnia 03 września 2007r. 

 
Regulamin przetargu 

 

• Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2007r. o godzi. 10,00 w siedzibie Urzędu 

Gminy Lubrza ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, sala 104. 

• Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane wpłacić wadium w wysokości 10% 

ceny wywoławczej nie później niż 1 godzinę przed przetargiem w kasie Urzędu 

Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73 

• Cena wywoławcza przedmiotu przetargu jest ceną netto. 

• Do wylicytowanej ceny nabycia, zostanie doliczony podatek VAT, wyliczony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

• Uczestnicy przystępując do przetargu zobowiązani są do okazania dowodu wpłacenia 

wadium. 

• Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg 

wygrał oraz zwraca się pozostałym uczestnikom przetargu, nie później niż przed 

upływem jednego dnia od dnia zamknięcia przetargu. 

• Minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych 

dziesiątek złotych. 

• Osoba ustalona jako nabywca, winna w terminie 7 dni od daty przetargu wpłacić pełną 

cenę zakupu oraz podpisać umowę sprzedaży, w przeciwnym wypadku Gmina Lubrza 

odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 

• Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionych 

przyczyn. 

 

 

 

Wójt Gminy Lubrza  

             Stanisław Jędrusik 

 

 


