OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 09.01.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 2, odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji publicznej w pierwszym terminie ruchomości zajętej w
dniu 19.03.2018 r. oraz 12.07.2018 r. należącej do Pana Krzysztofa Bratuś zam. Zagórze 27, 05-079 Okuniew.

Samochód ciężarowy marki Nissan, model Navara MR’05 E4 2.9t, wersja D40 do 3.5t., rok produkcji 2007,
nr rej. WM 71212, nr VIN VSKCVND40U0257972.
Wartość szacunkowa 25.000,00 zł. Cena wywołania 18.750,00 zł.
Cena wywołania ww. ruchomości wynosi ¾ wartości oszacowanej.
Wymienione ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godz. 900 – 1000 na parkingu strzeżonym w miejscowości
Arynów 1, gmina Mińsk Mazowiecki.
Z oceną techniczną ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w siedzibie tut. Urzędu, pok. 111
od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500..
Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza 4.500,00 zł warunkiem udziału w licytacji
jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Wadium
należny wpłacić na konto nr 46 1010 1010 0091 1713 9120 0000 lub do osoby prowadzącej licytację
w dniu licytacji w godz. 1030 – 1100. Za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie kwoty na
rachunku bankowym organu egzekucyjnego.
Nabywca jest zobowiązany natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania lub
przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą
co najmniej cenę wywołania ruchomości.
Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo
odwołania licytacji bez podania przyczyny, przesunięcia godziny rozpoczęcia licytacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 759 51 51 lub w pokoju 111.
W przypadku niedojścia do skutku I licytacji w wyznaczonym terminie, II licytacja ww. ruchomości
odbędzie się w dniu 14.01.2019r. o godz. 11:00 przy zachowaniu tych samych zasad co w przypadku
I licytacji przy czym cena wywołania wynosić będzie ½ wartości szacunkowej, tj. 12.500,00 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)
1412-SEE.711.3.2308.2018

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 09.01.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 2, odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji publicznej w pierwszym terminie
ruchomości zajętej w dniu 18.02.2016r. należącej do Pana Stanisława Maśniak zam. Mińsk Mazowiecki
ul. Świętokrzyska 62.

OFERTY PRACY PUP
Nazwa stanowiska

Miejscowość

Kierowca samochodu osobowego
Mińsk Mazowiecki
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spoŜywczego
Stojadła
Sortowacz
Zalesie
Pracownik fizyczny
Mińsk Mazowiecki
Operator koparki klasy I
Mińsk Mazowiecki
Kierowca samochodu cięŜarowego
Mińsk Mazowiecki
Operator koparko-ładowarki klasy III
Mińsk Mazowiecki
Operator ładowarki klasy III
Mińsk Mazowiecki
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Długa Kościelna
Pracownik produkcji
Brzeziny
Sprzątaczka/Pracownik gospodarczy
Brzeziny
Wychowawca
Mrozy
Konserwator
Sulejówek
Pracownik produkcyjny wyrobów garmaŜeryjnych
Warszawa
Operator maszyny laminującej
Mrozy
Kierowca
Sulejówek
Kosmetyczka/Kosmetolog/Stylista paznokci
Mińsk Mazowiecki
Handlowiec
Jakubów
Monter maszyn i urządzeń
Mińsk Mazowiecki
Zdobnik szkła
Sulejówek

Więcej na stronie: www.praca.powiatminski.pl
lub pod numerem 25 759 27 13 w. 401 do 406.
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Samochód ciężarowy marki Nissan, model Navara MR’05 E4 2.9t, wersja D40 do 3.5t.,
rok produkcji - 2006, nr rej. WM3827E, nr VIN VSKCVND40U0164830, wskazanie drogomierza – 308.139
km, kolor powłoki lakierowej - ciemnoszary
Wartość szacunkowa 17.400,00 zł. Cena wywołania 13.050,00 zł.
Cena wywołania ww. ruchomości wynosi ¾ wartości oszacowanej.
Wymienione ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godz. 900 – 930 na parkingu strzeżonym w miejscowości
Arynów 1, gmina Mińsk Mazowiecki.
Z oceną techniczną ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w siedzibie tut. Urzędu, pok. 114
od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500..
Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza 4.500,00 zł warunkiem udziału w licytacji
jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Wadium
należny wpłacić na konto nr 46 1010 1010 0091 1713 9120 0000 lub do osoby prowadzącej licytację
w dniu licytacji w godz. 930 – 1000. Za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie kwoty na
rachunku bankowym organu egzekucyjnego.
Nabywca jest zobowiązany natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania lub
przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą
co najmniej cenę wywołania ruchomości.
Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo
odwołania licytacji bez podania przyczyny i przesunięcia godziny rozpoczęcia licytacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 25 759 51 54 lub w pokoju 114.
W przypadku niedojścia do skutku I licytacji w wyznaczonym terminie, II licytacja ww. ruchomości
odbędzie się w dniu 14.01.2019r. o godz. 10:00 przy zachowaniu tych samych zasad co w przypadku
I licytacji przy czym cena wywołania wynosić będzie ½ wartości szacunkowej, tj. 8.700,00 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)
1412-SEE.711.3.2305.2018
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