
ZARZĄDZENIE NR 274/2022 
WÓJTA GMINY WYRYKI 
z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie przetargu na sprzedaż ruchomości 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§1. 
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiący 
własność Gminy Wyryki, samochód ciężarowy marki RENAULT Midliner S 130, rok 
produkcji 1987, nr rejestracyjny LWL 33VF. 

§2. 
Regulamin przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§3. 
Warunki przetargu zostały określone w ogłoszeniu, które stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

ptirosł iw Tolbicz 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 274/2022 

Wójta Gminy Wyryki 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż ruchomości 

Samochód ciężarowy o dopuszczalne masie całkowitej 10990 kg 

- RENAULT Midliner S 130 

- Nr rejestracyjny LWL 33VF 

- Rok produkcji 1987 

- Wskazanie licznika przebiegu 22075 km 

1. Pojazd był wykorzystywany jako samochód ciężarowy do przewozu materiałów sypkich. 

2. Samochód można oglądać przy Urzędzie Gminy Wyryki po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym. 

3. Cena wywoławcza samochodu wynosi 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 
00/100). Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2022 r., o godz. 12:00 w sali świetlicy Urzędu Gminy 
Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki. 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej, tj. 1 200,00 zł, najpóźniej do dnia 14.07.2022 r. do godz. 11:00 przelewem 
na konto Urzędu Gminy Wyryki, nr konta 97804200062001068001010003 BS Parczew 
o. Wyryki. 

6. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Urzędu 
Gminy Wyryki. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie 
na poczet ceny nabycia. 

7. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta 
spełniającego warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 

8. Osobom uczestniczącym w przetargu, które nie nabyły przedmiotu przetargu przysługuje 
zwrot wadium. 

9. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy. 

10. Wydanie samochodu nastąpi po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia po 
potwierdzeniu wpływu z tytułu zapłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wyryki 
oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

11. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz 
na stronie internetowej pod adresem: www.wyryki.eu 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 82 5913003 wew. 25. 

http://www.wyryki.eu


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 274/2022 

Wójta Gminy Wyryki 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż ruchomości (pojazdu) 

1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy o dopuszczalne masie całkowitej 
10990 kg: 

- Marka RENAULT Midliner S 130 

- Nr rej estracyj ny LWL 3 3 VF 

- Rok produkcji 1987 

- Wskazanie licznika przebiegu 22075 km 

2. Pojazd był wykorzystywany jako samochód ciężarowy do przewozu materiałów sypkich. 

3. Samochód można oglądać przy Urzędzie Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 
Wyryki, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

4. Cena wywoławcza samochodu wynosi brutto 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 
złotych 00/100). Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 120,00 zł (słownie: sto 
dwadzieścia złotych 00/100). 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2022 r. o godzinie 12:00 w sali świetlicy Urzędu 
Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki. 

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej, tj. 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) najpóźniej 
do dnia 14.07.2022 r. przelewem na konto Gminy Wyryki - Bank Spółdzielczy w 
Parczewie o. Wyryki, nr konta 97804200062001068001010003. Za termin wpłaty 
wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane w pkt 6 konto Gminy Wyryki. 

7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny 
nabycia pojazdu. 

8. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wpłaciła wadium nie zaoferuje ceny 
wywoławczej lub też w razie wygrania przetargu uchyli się od zawarcia umowy 
sprzedaży pojazdu. Pozostałym osobom uczestniczącym w przetargu, które nie wygrały 
przetargu przysługuje zwrot wadium. 

9. Sprzedający ma obowiązek podpisać umowę sprzedaży pojazdu w ciągu 5 dni roboczych 
od rozstrzygnięcia przetargu w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego. 
Przed podpisaniem umowy sprzedaży nabywca pojazdu zobowiązany jest przedstawić 
sprzedającemu potwierdzenie zapłaty ceny nabycia, z uwzględnieniem wpłaconego 
wadium. 

10. Wydanie pojazdu nastąpi po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia pojazdu, tj. po 
uznaniu rachunku bankowego Gminy Wyryki kwotą odpowiadającą cenie nabycie, z 
uwzględnieniem wpłaconego wadium oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-
odbiorczego. 



11. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie 
poprzedzającym ogłoszenie wyniku przetargu. 

12. Informacji dotyczących przetargu jak też przedmiotu sprzedaży i uzgadniania terminu 
oględzin pojazdu udziela pracownik Urzędu Gminy - Zbigniew Czerniak. 

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na 
stronie internetowej urzędu: www.wyryki.eu 

http://www.wyryki.eu









