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Mińsk Mazowiecki, dnia 15 września 2020 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.10.2020 r. o godz. 
1030 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim ul. Szczecińska 2, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do Pana 
Zbigniewa Krajewskiego, zam. Targówka ul. Kolejowa 60, 05-300 Mińsk Mazowiecki nw ruchomości:

1.  Samochód ciężarowy do 3.5 t marki Mercedes Benz  315 Sprinter CDI,  nr. rej. WM 81910, rok prod. 2008, skrzyniowy z podwójną 
kabiną, poj. 2148ccm , moc silnika 100 kW
Wartość szacunkowa 28.536,00 zł.     Cena wywołania 21.402,00 zł.

Cena wywołania ww. ruchomości wynosi 3/4 wartości oszacowanej.

Zajętą ruchomość można oglądać w dniu licytacji w godz. 830 – 930 na parkingu strzeżonym Laskowski F.P.H.U. w Arynowie gm. 
Mińsk Mazowiecki.

Z oceną techniczną ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w siedzibie tut. Urzędu, pok. 113 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 należy wpłacać w gotówce do osoby prowadzącej licytację w dniu licytacji w godz. 1000 – 1030 lub na rachunek bankowy nr  
46 1010 1010 0091 1713 9120 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym  dzień licytacji tj. w dniu 30.09.2020 r. 

Nabywca jest zobowiązany natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć czek 
potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tego nie 
uczyni traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości 
oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji lub jej unieważnienia bez podania przyczyn i nie pokrywa kosztów poniesionych 
przez uczestników licytacji. Nabywca z licytacji nie może domagać się unieważnienia nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej 
nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim informuje jednocześnie że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

W przypadku nie dojścia do skutku pierwszej licytacji druga licytacja odbędzie się  w dniu 05.10.2020r. o godz. 1030  
w siedzibie Urzędu Skarbowegow Mińsku Mazowieckim ul. Szczecińska 2. Cena wywołania w drugiej licytacji wynosi ½ wartości 
szacunkowej ruchomości. 
Obowiązują tożsame zasady jak w przypadku pierwszej licytacji.

Informuje się, iż na terenie Urzędu Skarbowego stosowane są przepisy wynikające z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Warunki licytacji regulują przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1438 ze zm.)     

        Dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie pod nr tel. 25 759 51 53 lub w pokoju 113.

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego 
              Kierownik Działu 
                Renata Rokicka  
            (podpis na oryginale) 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

wyposażenie łazienek, glazura, materiały wykończeniowe
Mińsk Maz., ul. Piłsudskiego 41/43, tel./fax 25 758 74 00, 602 292 006
www.argoag.pl, mail: salonminsk@argoag.pl

drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, kabiny, porcelana, kasetony

... z nami się układa


