
UCHWAŁA NR 495/2022 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO  

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przeznaczenia do likwidacji pojazdów nabytych przez Powiat Nowodworski 

w drodze orzeczeń sądowych 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z § 2, § 4 ust.1 pkt 2 lit. b i § 7 i §11 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania 

przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1805) 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Pojazdy marki: BMW 520i o nr rejestracyjnym WCI 38514, nr VIN 

WBADD11030BN48585, rok produkcji 1997, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz 

Powiatu Nowodworskiego, przeznacza się do likwidacji w trybie sprzedaży w drodze licytacji 

publicznej. 

2. Licytację publiczną przeprowadza się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 479). 

§ 2. W przypadku, kiedy likwidacja pojazdów wymienionych § 1 ust.1 nie dojdzie do skutku 

poprzez sprzedaż w drodze licytacji publicznej, pojazdy te przeznaczone zostaną do likwidacji 

poprzez zniszczenie polegające na przekazaniu ich do stacji demontażu pojazdów. 

§ 3. Komisja stała, powołana zarządzeniem nr 21/22 Starosty Nowodworskiego z dnia 

08.07.2022 r., przygotowuje i przeprowadzi procedurę likwidacji pojazdów, o których mowa 

§ 1 ust. 1. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu komisji stałej, o której mowa 

w § 3.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta 

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 

3. Członek /-/ Radosław Kasiak 

4. Członek /-/ Monika Nojbert 

5. Członek /-/ Jan Serwatka 



Załącznik 

do Uchwały nr 495/2022 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki BMW 520i o nr rej. WCI 38514 stanowiący 

mienie Powiatu Nowodworskiego. Cena wywoławcza samochodu wynosi 3200,00 zł 

(słownie: trzy tysiące dwieście złotych). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego 

przetargu pisemnego nieograniczonego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i 

prawne.  

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiat Nowodworski, ul. Ignacego Jana 

Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki, e–mail: sekretariat@nowodworski.pl, 

numer telefonu: (22) 765–32–85. 

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem: 

a) Wskazanie drogomierza: 247114 

b) Data pierwszej rejestracji:1997-12-29 

c) Rodzaj nadwozia: Sedan 

d) Dop. masa. całk./Ładowność: 1945 

e) Liczba osi/Skrzynia biegów/: 2/manulana 

f) Pojemność/Moc silnika: 1991,00/110,00 

g) Kolor powłoki lakierowej: zielony 

3. Wartość szacunkowa: 3200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych). Minimalna 

cena wywoławcza wynosi 100% wartości szacunkowej. 

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty 

zawierającej dane: imię i nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon oraz oferowaną cenę 

zakupu, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia w terminie do dnia 30 września 2022 r. do godz. 12:00, pocztą na adres: 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 1B, 

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki lub osobiście w Punkcie Podawczym Starostwa 
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Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg 

na sprzedaż samochodu marki BMW 520i o nr rej. WCI 38514”. 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku 

ruchomego: 

 Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 

14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (22) 765–32–85, 

w miejscu zaparkowania pojazdu tj. na parkingu „ROB – CARS”, ul. Tadeusza Kowalika 2, 05–

101 Skierdy. 

6. Warunki przetargu i wymagania, jakimi powinna odpowiadać oferta w prowadzonym 

postępowaniu: 

1) Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo przynajmniej jednego 

oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny wywoławczej. 

Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu 

przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę). 

2) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 

30.09.2022 r. do godz. 12:00. 

3) Do oferty wymagane jest złożenie poniższych dokumentów: 

a) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zapoznaniu się:  

- ze stanem prawnym, technicznym pojazdu przeznaczonego do sprzedaży i nie 

wnoszeniu zastrzeżeń w tym zakresie, 

b) dowód wniesienia wadium, 

c) zaświadczenie o wpisie do ewidencje działalności gospodarczej (dotyczy osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), 

d) odpis KRS (dotyczy osób prawnych). 

4) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

dnia otrzymania informacji o wyniku przetargu na konto 21 8009 1046 0019 8904 2002 0003. 

Po zaksięgowaniu wpłaty Powiat Nowodworski wystawi fakturę. 

7. Protokolarne wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu 

kwoty nabycia. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży samochodu przekazywane są na 

konto dochodów budżetu powiatu. 

8. Rozstrzygnięcie przetargu:  



Otwarcie ofert w przetargu na zbycie ww. samochodu odbędzie się w dniu 03.10.2022 r. 

o godz: 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, 

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki, pok. Nr 11. 

9. Inne informacje: 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn. 

10. Wymagane dokumenty: 

- Złącznik nr 1 – oświadczenie – formularz ofertowy, 

- Załącznik nr 2 – oświadczenie Oferenta 

- Załącznik nr 3 - RODO 



KLAZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm), tzw. RODO, informuję, 

że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta nowodworski z siedzibą 

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego 

Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

 Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Mazowieckim - e-mail: iodo@nowodworski.pl. 

 administrator danych osobowych gwarantuje, ze dane osobowe osób 

uczestniczących w przetargu (licytacji) są przetwarzane wyłącznie w celu:  

a) umożliwienia udziału w przetargu (licytacji), złożenia oferty, jak również zawarcia 

i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest 

prawnie uzasadnionym interesem Starosty Nowodworskiego (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c) archiwizacji – dla wypełnienia obowiązków ustawowych oraz dla zabezpieczenia 

informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem Starosty Nowodworskiego (podstawa prawna: art. 6 ust. 

1 lit. c, f RODO). 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

• Posiada Pani/Pan prawo:  

a) do dostępu do swoich danych osobowych;  

b) w przypadku uznania swoich danych za niezgodne z rzeczywistością do ich 

sprostowania lub uzupełnienia.  
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• Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem 

koniecznym do udziału w przetargu (licytacji) i zawarcia umowy, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w przetargu (licytacji).  

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Data i podpis (miejsce poniżej) 



Załącznik nr 1 

Miejsce na miejscowość i datę ……………………………………………………..……………………….. 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy (miejsce poniżej) 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….…. 

PESEL, w przypadku firm NIP lub REGON (miejsce poniżej) 

……………………………………………………………………….….. 

Numer telefonu (miejsce poniżej) 

…………………………………………………………………..………. 

Oferta na zakup samochodu osobowego marki BMW 520i 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postepowania 

przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego 

marki BMW 520i o numerze rejestracyjnym WCI 38514 oraz z treścią wzoru umowy. 

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz składam ofertę zakupu samochodu 

osobowego marki BMW 520i o numerze rejestracyjnym WCI 38514 za kwotę brutto (proszę 

wpisać kwotę) …………………… zł, słownie (proszę wpisać słownie kwotę): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Kwotę zobowiązuję się wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Nowym 

Dworze Mazowieckim nr 21 8009 1046 0019 8904 2002 0003 w ciągu 7 dni od podpisania 

umowy. 

Do oferty dołączam: 

1) Oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu lub 

ponoszeniem odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 

Czytelny podpis (miejsce poniżej) 

…………………………………………………………………………………………………… 



Załącznik Nr 2  

Imię i nazwisko lub nazwa firmy (miejsce poniżej) 

…………………………..………………………………………….. 

…………………………………………………………………….... 

Pełny adres i telefon kontaktowy (miejsce poniżej) 

…………………………..…………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

NIP (dla osób prawnych) (miejsce poniżej) 

……………………………………………………………………… 

Oświadczenie 

1) Zapoznałem/-am się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu pisemnego przetargu 

nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością Powiatu 

Nowodworskiego oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

2) W przypadku wygrania licytacji zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie 

podanym przez sprzedającego . 

3) Osobiście zapoznałem/-am się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu, który jest 

przedmiotem mojego zainteresowania i nie będę wnosił/-a zastrzeżeń przy jego odbiorze, 

albo też oświadczam, że zrezygnowałem/-am z możliwości oględzin pojazdu i wobec tego nie 

będę wnosił zastrzeżeń, co do jego stanu technicznego i prawnego (niewłaściwe skreślić). 

4) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury przetargowych. 

Data i podpis osoby/osoby upoważnionej (miejsce poniżej) 

…………………………………………………………………………………………………….. 


