Załącznik nr 1
do Regulaminu licytacji pojazdów, w sprawie
których sąd orzekł przepadek na rzecz Gminy
Lublin oraz pojazdów, które przeszły na własność
Gminy Lublin z mocy ustawy Prawo
o ruchu drogowym

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PUBLICZNEJ RUCHOMOŚCI
Organizator: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Siedziba Organizatora – ul. Krochmalna 13j, 20 - 401 Lublin
Kontakt: 81 466 57 32
Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, działający w imieniu Gminy Lublin
z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2022 poz. 479,
1301, 1692) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 października 2022 r. o godz 900
w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13i, 20 - 401 Lublin, II piętro, pokój
216 odbędzie się
I LICYTACJA RUCHOMOŚCI
Przedmiotem licytacji jest pojazd będący własnością Gminy Lublin:
Audi Coupe TT Quattro 1.8 Kat. MR’98 8N, wersja: T nr rejestracyjny LU710AE, nr VIN:
TRUZZZ8N021033715, rok produkcji 2002, pojazd nieeksploatowany od kilku miesięcy, brak
dowodu rejestracyjnego, brak kluczyków. Pojazd przejęty na rzecz Gminy Lublin na podstawie art.
50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r. poz. 988, 1002, 1768, 1783).
Cena szacunkowa: 6 100,00 zł
Cena wywołania: 4 575,00 zł
Podczas licytacji uczestnik musi zaoferować co najmniej cenę wywołania. Każde kolejne postąpienie
nie może być niższe niż:
1) dla pojazdów o wartości szacunkowej do 1 000,00 zł brutto – 100,00 zł;
2) dla pojazdów o wartości szacunkowej powyżej 1 000,00 zł brutto – 200,00 zł.
Pojazd można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1400 na parkingu strzeżonym firmy
SABAT Sp. z o o. przy ul. Budowlanej 24 w Lublinie.
Nabywca nie może żądać unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości, ani zmniejszenia ceny
z powodu wad pojazdu, mylnego oszacowania lub innej przyczyny. Licytację uważa się za niedoszłą
do skutku, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywołania.
Więcej informacji dot. licytacji można uzyskać pod nr tel: 81 466 57 32

