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Oglasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedai :

Dzialajqc na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
gminnym (Jednolity tekstDz.U.z200l r. Nr 142 ,poz.I59l zpoZniejszymi
samorzqdzie
zmianami oraz w oparciu ZarzqdzenieW6jta Gminy Uchwaly Stary Targ nr 22l20ll
zdnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu skladnikow mienia
komunalnego,bEd4cychwlasnoSci4 Gminy Stary Targ , w postaci samoch6d KIA typ
PREGIO 2,7 D, samoch6d specjalny -poiarniczy Star P 244 L
l) Sarnoch6dciE2arowy KIA PREGIO 2,7 D, rok produkcji2001 ,typ PREGIO 2,7
D , numerseryjny KNETB28l2YK 506983, pojemnoS6skokowa silnika 2665 cm3
diesel,moc silnika 82 KM ,rozrzqd na kolach zEbatych,skrzynia bieg6w manualna
5-cio biegowa, iloScmiejsc 6 , max. ladownoS61410kg , przebieg 404 406 km .
Pojazd sprawnytechnicznie.zarejestrowany,ubezpieczony.
Dodatkowe informacje : Standobry ,pierwszywlaSciciel.
zl. Wadium w wysokoSci560,00 zl .f"cst4pienie
Cena wywolawcza 5.576,,00
przetargowe w kwocie 100,00 zl.
2) Samoch6d specjalny-po2articzySTAR P 244 L , silnik -STAR 359 M,
wysokoprE2nyrzEdowy,6 -cylindrowy , moc silnika -110 kW ,max ladowno66
5630kg , skrzynia bieg6w - synchronizowana,pigciobiegowaplus wsteczny.
zbiornikwody - 2500 I , przebieg - 10744km. Pojazd sprawnytechnicznie( w
gotowoScibojowej). Rok produkcji1981r,numer seryjny 07264,typ Star 244L
Cena wywolawcza 12.344100zl. Wadium w wysokoSci 1.235,00 zl. Post4pienie
przetargowe w kwocie 150,00zl .

Przetarg odbedzie sig-j!- sierpnia 2011 r. o godz.9.00
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w sali nr 3a budynku Urzgdu Gminy . Wadium nale?y wplaci6 do dnia
2 sierpnia2011 r. na konto UrzEduGminy StaryTarg nr.
40830900000011321820000070. Wadium zostaniezaliczone na poczer sprzeda2y
osobie kt6rawygra przelarg,awprzypadku uchylenia sig przez osobg od
zawarcia umowy, wadium przepadana rzecz sprzedajqcego.
W6jt Gminy zastrzegasobie prawo uniewaznienia przetargu bez podania
przyczyn.
Ogloszenie o przetargu r.l,ywieszonodo publicznej wiadomoSci w okresre od
20.07.2011r. 2.082011r w siedzibie UrzpduGminy w StarymTaigu i
www.bip.starvtarq.pl.
Informacji o powyaszymudziela ReferatRozwoju Gospodarczego w UrzqdzieGminy
pok6j nr 4 .Telefon55 640-50-50.
w StarymTargu ul. Swierczewskiego
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