
 `        Legnica, dnia 27 kwietnia 2018 r. 
 

 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E  O  L I C Y T A C J I 
 

 
Prezydent Miasta Legnicy podaje do publicznej wiadomości, że w trybie art.105a § 1 ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. Z 2017 r., 

poz. 1201 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz.729) odbędzie się pierwsza licytacja  zabytkowego pianina 

marki Traugott Berndt stanowiącego własność Gminy Legnica, Plac Słowiański 8, 59-200 

Legnica. 

 

Licytacja odbędzie się dnia 25.05.2018 r. o godz. 12,00 w Urzędzie Miasta 
Legnicy,  Plac Słowiański 8, pokój 318. 

 

Przedmiot sprzedaży: 
1. Pianino marki  Traugott Berndt. 

Charakterystyka pianina: 

 Pianino w stylu eklektycznym wyprodukowane w II połowie XIX wieku. Obudowa z litego 
 drewna w kolorze brązu. Posiada liczne uszkodzenia. W celu przywrócenia pierwotnej 
 sprawności zachodzi konieczność kapitalnego remontu mechanizmów i obudowy. 

 

- Kwota oszacowania wynosi 1000,00 zł, 
- Cena wywołania licytowanej ruchomości wynosi 750,00 zł,  
- Postąpienie wynosi  100,00 zł, 
- Przystępujący do licytacji są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości  100,00 zł na niżej 

wskazany rachunek bankowy do dnia 22.05.2018 r. 
-  

 Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku  
 z  art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT (Dz.U.z 2017 r. poz.1221 ze zm.). 
 

Urząd Miasta Legnicy 

Bank  PeKaO S.A. I O/Legnica 

Nr 20 1240 1473 1111 0000 2521 2109. 

Pianino będzie udostępnione do oglądania w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 238/2 w dniu 
16.05.2018 r. w godz. od 1400 do 1500   
 

Wadium zalicza się do ceny sprzedaży lub zwraca po zakończeniu licytacji na wskazany 
rachunek bankowy. 

Organizatorowi licytacji przysługuje prawo zamknięcia licytacji bez podania przyczyn. 

 



 
 
 
 
 
 



Legnica, dnia 23 kwietnia 2018 r. 
 

 
 
 

O B W I E S Z C Z E NI E  O  L I C Y T A C J I 
 
Prezydent Miasta Legnicy podaje do publicznej wiadomości, ze w trybie art.105a § 1 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. Z 2017 r., 
poz. 1201 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu 
Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz.729) odbędzie się pierwsza licytacja  zabytkowego pianina 
marki Traugott Berndt stanowiącego własność Gminy Legnica, Plac Słowiański 8, 59-200 
Legnica. 
 

Licytacja odbędzie się ………..2018 r. o godz. ……. w Urzędzie Miasta 
Legnicy,  Pl. Słowiański 8 pokój 318. 

 

Przedmiot sprzedaży: 
2. Pianino marki  Traugott Berndt. 
- Kwota  oszacowania  wynosi – 1.000,00 zł, 
- Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej + VAT 

23%), licytowanej ruchomości tj. 922,50 zł,  
- Postąpienie wynosi 1/10 wartości kwoty oszacowanej tj. 100,00 zł, 
- Przystępujący do licytacji są zobowiązani wpłacić wadium w wysokości 1/10 wartości kwoty 

oszacowania  tj. 100,00 zł. 
 
Pianino będzie udostępnione do oglądania w dniach od ...05 do ...05..2018 r.  
w godzinach od 1400 do 1500 na ulicy Wrocławskiej 238/2 w Legnicy. 
 
W przypadku niedojścia do skutku pierwszej licytacji, druga licytacja odbędzie się 1 godzinę po 
zakończeniu pierwszej w tym samym miejscu. 
Cena wywołania drugiej licytacji wynosi 50% wartości szacunkowej ruchomości. 
 

Zainteresowani winni wpłacić wadium do dnia ………..2018 r. 

na konto: PEKAO S.A. 

I O/Legnica 20124014731111000025212109. 

 

Wadium zalicza się do ceny sprzedaży lub zwraca po zakończeniu licytacji w kasie Urzędu Miasta 
Legnicy lub na wskazane konto. 

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn. 

 

 


