
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 6/2021 

Starosty Pleszewskiego  

z dnia 24 lutego 2021 roku 

 

                                                                           Pleszew, dnia 24 lutego 2021r. 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI SAMOCHODU  OSOBOWEGO 

Działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia  
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020, 
poz. 1427 ze zm.) Starosta Pleszewski podaje do publicznej wiadomości, iż: 

w dniu 4 marca 2021 roku o godz. 13.00 odbędzie się pierwsza licytacja publiczna 
samochodu osobowego marki Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym PSL 380 
AG usuniętego z drogi położonej na terenie Powiatu Pleszewskiego w trybie art. 130a 
ust. 10f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020, 
poz. 110 ze zm.), stanowiącego własność Powiatu Pleszewskiego na podstawie 
orzeczenia sądu o przepadku pojazdu. 

Miejsce licytacji: budynek A Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 
63-300 Pleszew, I piętro, sala 107. 

Opis ruchomości: 
- samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej:1750 kg 
- marka: Volkswagen 
- model pojazdu: Golf 
- kolor: srebrny 
- pojemność 1,9 TDI 
- numer rejestracyjny: PSL 380 AG 
- VIN: WVWZZZ1JZXW479966 
- rok produkcji: 1999 
- dokumenty pojazdu: brak 
- klucze pojazdu: brak 
- szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości wynosi 650,00 zł 
Cena wywołania wynosi  ¾  wartości szacunkowej tj. 487,50 zł  

Przedmiotowy pojazd można obejrzeć na parkingu Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Pleszewie, przy Stacji Diagnostycznej, ul. Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew w 
dniach 01.03.2021r. do 03.03.2021r. roku w godzinach 09:00 - 17:00. 

Powiat Pleszewski wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady fizyczne oraz prawne sprzedanego pojazdu. 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

Dodatkowe informacje zainteresowany może uzyskać w Wydziale Organizacyjno-
Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, pod nr tel. 
(62) 742 96 54.  

        Starosta Pleszewski 

        /-/ MACIEJ WASIELEWSKI 



 

 

 

 


