
ZARZĄDZENIE NR B.0050.173.2021 
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 4 października 2021 r. 

w sprawie sprzedaży ruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ustnego samochodu specjalnego 
pożarniczego marki LUBLIN model 3504.10, nr rejestracyjny KAU 933 X, stanowiącej własność Gminy 

Bieruń oraz powołania Komisji Przetargowej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372) 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 
postanawia 

§ 1.Przeznaczyć do sprzedaży samochód specjalny pożarniczy marki LUBLIN model 3504.10, nr rejestracyjny 
KAU 933 X, stanowiący własność Gminy Bieruń, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
§ 2.Ustalić: 

1) termin przetargu na dzień 20 października 2021 r. godz. 10.00, 

2) cenę wywoławczą sprzedaży samochodu w wysokości brutto 5.166,00 zł, 

3) wysokość wadium równe 10% wartości ceny wywoławczej brutto tj. 516,60 zł, 

4) ogłoszenie o przetargu, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

5) regulamin przetargu, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

6) istotne warunki (wzór umowy) sprzedaży, których treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia, 

7) oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3.Powołać Komisję Przetargową w składzie: 

1) Waldemar Prietz — przewodniczący, 

2) Urszula Graca — członek, 

3) Jakub Szydłowski — członek, 

§ 4.Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) 
i sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu. 
§ 5.Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w § 2 pkt 4 zostanie ogłoszone: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, 

4) na stronie fanpage Urzędu Miejskiego w Bieruniu. 

§ 6.Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 
§ 7.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta. 
§ 8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z chwilą sfinalizowania umowy sprzedaży.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.173.2021 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 4 października 2021 r. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM (LICYTACJI) 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO 

Na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740  
z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr B.0050.173.2021 z dnia 4 października 2021 r. Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki LUBLIN model 3504.10, 
nr rejestracyjny KAU 933 X. 

I. Nazwa i siedziba sprzedającego: 

Gmina Bieruń, ul. Rynek 14, 43-150 BIERUŃ 

II. Dane dotyczące sprzedawanego majątku rzeczowego: 

Samochód specjalny pożarniczy marki LUBLIN 

Rok produkcji: 1999 

Pojemność/Moc silnika 2417 cm3/64 kW (87 KM) 

Kolor pojazdu: czerwony 

Nr nadwozia VIN: SUL350417X0010015 

Nr rejestracyjny: KAU 933 X 

Właściciel pojazdu: Gmina Bieruń 

Data pierwszej rejestracji: 04.02.1999 r. 

Data ważności badania technicznego: 26.03.2022 r. 

Pojazd poddano ocenie rzeczoznawcy - opinia Nr 41/09/CRM/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. Centrum 
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych w Katowicach do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. 

Opis rzeczoznawcy: SILNIK: czterocylindrowy z zapłonem samoczynnym, chłodzony cieczą 
z turbodoładowaniem, sprawny technicznie. PODWOZIE: zespoły i podzespoły podwozia sprawne 
technicznie, zawieszenie przednie i tylne na resorach, układ przeniesienia napędu sprawny. NADWOZIE: 
typu furgon, drzwi przesuwne po stronie prawej, w ścianie tylnej drzwi uchylne, pomiar grubości powłoki 
lakierniczej wykazał lakierowanie pozafabryczne poszyć dolnych nadwozia furgon, w nadwoziu 7 miejsc 
siedzących, pokrycie tapicerskie fotela kierowcy przetarte. 

III. Cena wywoławcza brutto 5.166 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT 23%. 

IV. Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 
14, 43-150 Bieruń, w pokoju nr 212, o godz. 10:00. 

V. Pozostałe informacje: 

1. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej. 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, winny 
dysponować odpisem z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru lub ewidencji wskazującym 
w szczególności zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji. Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą winny dysponować wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto 
wystawionego do przetargu środka trwałego, tj. 516,60 zł. 
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4. Wadium należy wpłacić do dnia 15 października 2021 r. wyłącznie w formie przelewu elektronicznego na konto 
nr 89 1050 1399 1000 0090 3058 4701 ING Bank Śląski SA w tytule podając „wadium - samochód Lublin”. 
Potwierdzenie dokonania przelewu wadium należy okazać organizatorowi przetargu. 

5. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż 
przed upływem 3 dni roboczych od daty przetargu. 

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia środka 
trwałego. 

7. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. 

8. Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł. 

9. Przetarg jest ważny, jeśli nastąpi minimum jedno postąpienie. 

10. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę nabycia wyższą. 

11. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy sprzedaży, w terminie 
3 dni roboczych od daty przetargu, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia oraz wpłaconego wadium. 

12. Jeżeli Nabywca uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, traci prawa wynikające z przybicia oraz wpłacone 
wadium. 

13. Wydanie przedmiotu przetargu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu umowy 
sprzedaży. 

14. Informacje o wystawionym środku trwałym można uzyskać i dokonać jego oględzin do dnia poprzedzającego 
przetarg w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnuchowice, ul. Mielęckiego 1a, 43-155 Bieruń. Informacji 
o pojeździe udziela oraz uzgodnienie terminu oględzin dokonuje Prezes OSP Czarnuchowice tel. (32) 216.32.00. 

15. Szczegółowe informacje o przebiegu przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr (32) 70.80.928 lub 
500.033.782 w poniedziałek w godzinach od 11.00 do 16.30, wtorek-czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz 
w piątek w godzinach od 8.00 do 13.30. 

16. Burmistrz Miasta Bierunia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania 
przyczyny. 

17. Regulamin przetargu jest dostępny na stronie internetowej www.bierun.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedziebie Urzędu Miejskiego w Bieruniu i na fanpage Urzędu Miejskiego w Bieruniu. 

18. Nabywca ponosi koszty związane z transportem/przejazdem/przewozem zakupionego samochodu z miejsca 
jego odbioru do nowej siedziby.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.173.2021 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 4 października 2021 r. 

WARUNKI PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO 
MARKI JELCZ TYP 010, NR REJESTRACYJNY STY P 827 

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (LICYTACJI) 
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO LUBLIN 

§ 1.Regulamin przetargu określa procedurę przygotowania, organizacji i przeprowadzenia przez Gminę Bieruń 
przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu specjalnego strażackiego marki LUBLIN, 
rok produkcji 1999, o numerze rejestracyjnym KAU 933 X, zwanego dalej samochodem. 
§ 2.Przetarg na sprzedaż samochodu przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta 
Bierunia. 
§ 3.Do obowiązków Komisji należy przede wszystkim: 

1) zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedziebie Urzędu Miejskiego w Bieruniu i na fanpage Urzędu 
Miejskiego w Bieruniu, 

2) udzielanie informacji o przedmiocie i przebiegu przetargu, 

3) przeprowadzenie przetargu, 

4) sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu zawierającego m.in.: 

a) oznaczenie miejsca i czasu przetargu, 

b) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 

c) wysokość ceny wywoławczej brutto, 

d) najwyższą cenę zaoferowaną za środek trwały, 

e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę nabywcy, 

f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiści na poczet ceny, 

g) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu, 

h) wzmiankę o odczytaniu i podpisaniu protokołu, 

i) podpisy osób prowadzących przetarg i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu. 

§ 4.1. Burmistrz wyznacza termin przetargu, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej, w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu i na fanpage Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu, co najmniej na 14 dni przed terminem przetargu. 

2. Ogłoszenie o przetargu zawierać powinno w szczególności: 

1) informację o formie przetargu, 

2) termin i miejsce przetargu, 

3) przedmiot przetargu, 

4) wysokość ceny wywoławczej brutto, 

5) wysokość wadium, 

6) termin wpłaty wadium. 

§ 5.1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do: 

1) wpłacenia wadium w określonej wysokości wyłącznie w formie przelewu elektronicznego na konto 
Gminy Bieruń w terminie umożliwiającym jego zaksięgowanie przed terminem przetargu, 
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2) przedłożenia dokumentu tożsamości, 

3) przedłożenia dowodu wpłaty wadium. 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy winni 
dysponować i okazać na wezwanie Przewodniczącego Komisji Przetargowej w chwili przystąpienia do przetargu 
odpisem z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru lub ewidencji wskazującym w szczególności 
zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
winny dysponować wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

3. Przewodniczący Komisji Przetargowej zobowiązany jest przed przystąpieniem do licytacji dokonać rejestracji 
uczestników przetargu, tzn.: 

1) ustalić dane personalne osób biorących udział w przetargu, 

2) sprawdzić prawidłowość wpłaconego wadium, 

3) zebrać dokumenty, o których mowa w ust. 2 i sprawdzić ich prawidłowość. 

§ 6.1. Przetarg odbywa się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

2. Przed rozpoczęciem przetargu, prowadzący przetarg podaje do wiadomości: 

1) przedmiot przetargu, 

2) cenę wywoławczą, 

3) wysokość wadium, 

4) wysokość postąpienia. 

3. Licytacja rozpoczyna się od wywołania kwoty 5.166,00 zł tj. ceny wywoławczej brutto. 

4. Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się ,,w górę" poprzez postąpienie. 

5. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 100,00 zł. 

6. Przetarg jest ważny, jeśli nastąpi minimum jedno postąpienie. 

7. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestniczących przedmiotu przetargu 
oraz jego ceny wywoławczej. 

8. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed ustaniem 
postąpienia zaoferował cenę wyższą. 

9. Po ustaniu zgłaszania postąpień licytator wywołuje ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg imię i nazwisko 
lub nazwę nabywcy, który przetarg wygrał. 

10. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu 
(zadeklarował najwyższą kwotę). 

11. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię oraz nazwisko lub nazwę nabywcy, który przetarg wygrał. 

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym gdy nikt nie przystapił do niego lub żaden 
z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 

13. Komisja przetargowa z przetargu sporządza protokół, o którym mowa w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu. 

14. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) 
przed podpisaniem umowy sprzedaży, w terminie 3 dni roboczych od daty przetargu, pod rygorem utraty praw 
wynikających z przybicia oraz złożonego wadium. 

15. Wydanie przedmiotu przetargu następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu umowy 
sprzedaży. 

§ 7.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez podania 
przyczyny.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr B.0050.173.2021 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 4 października 2021 r. 

Wzór umowy 
UMOWA nr ZK/………/2021 

na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki LUBLIN model 3504.10, nr rej. KAU 933 X 

Umowa zawarta w dniu ………………………. w Bieruniu pomiędzy: 

Gminą Bieruń 

z siedzibą 43-150 BIERUŃ, ul. Rynek 14 

NIP 646-10-15-103 

reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Bierunia - Pana Krystiana Grzesicę 

zwaną dalej "Sprzedającym" 

a 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

zwanym dalej "Kupującym" 

o następującej treści. 

§ 1.1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód specjalny pożarniczy marki LUBLIN model 3504.10, 
nr VIN SUL350417X0010015, rok produkcji 1999, pojemność silnika 2.417 cm3, przebieg ................... km 
(dokładny stan wpisany będzie w dniu zawierania umowy), nr rejestracyjny KAU 933 X, zwany dalej 
„samochodem”. 

2. Sprzedający oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy stanowi własność Gminy 
Bieruń, nie ma wad prawnych, nie mają do niego praw osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego 
postępowania ani zabezpieczenia. 

§ 2.1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy cenę 
w wysokości ………………………. zł brutto. 

2. Wydanie przedmiotu umowy wraz z dokumentami dotyczącymi pojazdu nastąpi protokolarnie niezwłocznie po 
uiszczeniu całej kwoty sprzedaży i podpisaniu niniejszej umowy. 

§ 3.1. Kupujący oświadcza, że samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy widział i nie wnosi 
jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego właściwości, wszystkich 
parametrów, a także wyglądu. 

2. Sprzedający oświadcza, że przekazał Kupującemu wszystkie istotne informacje na temat przedmiotu umowy. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż na zasadzie art. 558 par. 1 ustawy Kodeks Cywilny odpowiedzialność 
Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona. 

§ 4.Kupujący zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją samochodu i zawarciem 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, o czym 
poinformuje Sprzedającego pisemnie w terminie do 7 dni od dnia wykonania tych czynności. 
§ 5.Wszelkie koszty, w tym wszelkie należności publicznoprawne, ewentualnie należny podatek od czynności 
cywilnoprawnych, związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 
§ 6.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
§ 7.Spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 
siedziby Sprzedającego. 
§ 8.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 
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SPRZEDAJĄCY:                                                             KUPUJĄCY:
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr B.0050.173.2021 

Burmistrza Miasta Bierunia 

z dnia 4 października 2021 r. 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UBEZPIECZENIA 
OŚWIADCZENIE 

Miejscowość, data 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

/Nazwa i adres kupującego/ 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam/-y, że złożę/-ymy niezwłocznie wypowiedzenie na piśmie umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu marki LUBLIN model 3504.10, nr rejestracyjny KAU 933 X, 
wynikającego z umowy generalnej ubezpieczenia Nr 22089/5338/21/505 z Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe SA, o/Katowice, ul. Floriana 15. 

Oświadczam/-y, że wyrażam/-y zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadach art. 558 par. 
1 ustawy Kodeks Cywilny. 

/pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań/
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