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Ogłoszenia... 

Sprzedam

Profesjonalne garaŜe metalowe
Mińsk Maz., tel. 25 759 14 00; 502 502 074 

www.kelmetgaraze.pl

(1)

PRODUCENT SPRZEDA  
deski tarasowe ryflowane,  

elewacyjne, itp.,  
tel. 502 396 164, 25 752 33 20  (3)

Działka budowlana, Tyborów, 6 km od Mińska 
Mazowieckiego, 519 625 700  (298)

Sprzedam bezpośrednio b. ładną działkę 
budowlaną w Budach Janowskich.  
Kontakt 500 112 479  (329)

Drewno opałowe suche od 120 zł, tel. 519 642 304  (331)

Mieszkanie 52 m2, 275 tys., tel. 511 296 711  (337)

Sprzedam tanio koła zimowe, szafki kuchenne, 
stół okrągły (szklany blat), dywan, 
tel. 25 757 02 10 lub 602 433 358 po godz. 18  (338)

Sprzedam działkę w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Bema, tel. 608 677 523  (339)

Świerk pospolity (choinka), tel. 505 110 340   (340)

Sprzedam z powodu choroby w pełni 
wyposaŜony renomowany zakład 
cukierniczy istniejący 27 lat na rynku 
w Mińsku Mazowieckim wraz z odbiorcami,  
kontakt 605 331 108                                     

(341)
 

 

Działka 1500 m2, Tyborów/Mińsk Mazowiecki, bu-
dowlana, przy drodze asfaltowej, media, warunki 
zabudowy, tel. 501 767 566  (342)

Działka 1060 m2, Tyborów/Mińsk Mazowiecki, bu-
dowlana, przy drodze asfaltowej, media, warunki 
zabudowy, tel. 501 767 566 (343)

Działka z domem w Siennicy, tel. 661 654 485 (344)

Kupię

Skup aut, całe i uszkodzone (motory),  
tel. 516 822 955  (8)

Kupię za gotówkę mieszkanie do remontu lub 
zadłuŜone, tel. 603 555 572  (15)

Usługi

fotografia
wszystkie uroczystości

www.fotopia.pl

• fotoreportaŜe
• sesje plenerowe

tel. 607 221 522

Docieplanie budynków, SZYBKO, TANIO, 
SOLIDNIE, tel.  502 053 214 (4)

MALBRUK. Układanie kostki brukowej  
z materiałem lub bez, wycinka drzew,  
tel. 503 008 987  (19)

Instalacje elektryczne, pomiary, uprawnienia, 
tel. 517 547 421  (20) 

Hydraulik, tel. 697 055 884  (31)

KANCELARIA FINANSOWA

BIURO RACHUNKOWE 
KRYSTYNA CHOJNOWSKA
TEL. 602 840 093 (10)

 
Krycie dachów, więźby dachowe, podbitki, 
ocieplenia poddaszy, tel. 602 502 355 (29)

Wykończanie wnętrz, remonty, tel. 793 009 835 (170)

Parkiety: układanie, cyklinowanie, renowacja, 
tel. 512 644 523, parkietymarkowicz.pl  (26)

Posadzki agregatem, tel. 697 726 021         (227)

Układanie kostki, usługi koparko-ładowarką,  
tel. 502 332 559  (221) 

Składanie mebli kupionych w paczkach,  
tel. 500 826 559   (236) 

Prace remontowe (wewnętrzne), tel. 572 492 257 (246)

Glazurnik, tel. 793 005 835  (248)

Wynajmę halę produkcyjną,
powierzchnia od 300 

do około 700 m2,
moŜliwość wynajęcia części.
Nie ogrzewana powierzchnia

magazynowa od 37 m2,
 tel. 608 345 927       

(186)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim podaje do publicznej wiadomości, 
Ŝe w dniu 09.12.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 
ul. Szczecińska 2, odbędzie się sprzedaŜ w drodze licytacji publicznej w pierwszym terminie 

ruchomości zajętych w dniu 16.10.2018 r. naleŜących do BILANS BIS SP. Z O.O. 
z siedzibą w Sulejówku ul. Idzikowskiego 2/21.

Samochód osobowy MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DI-D DPF MR’10 nr rejestr. WM1082K 
rok produkcji - 2010 nr VIN JMBXJCW8WAF504829 
Wartość szacunkowa  25.400,00 zł.    Cena wywołania 19.050,00 zł.

Cena wywołania ww. ruchomości wynosi ¾ wartości oszacowanej.

Zajęte ruchomości moŜna oglądać w dniu licytacji w godz. 830 – 930 w miejscowości Mińsk Mazowiecki przy ul. Szczecińskiej 2 (parking Urzędu Skarbowego 
w Mińsku Mazowieckim.)

Z oceną techniczną ww. ruchomości moŜna zapoznać się osobiście w siedzibie tut. Urzędu, pok. 114 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500. 
JeŜeli 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 naleŜy wpłacić w gotówce do osoby prowadzącej licytację w dniu licytacji

w godz. 930 – 1000 lub na rachunek bankowy nr 46 1010 1010 0091 1713 9120 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji tj. w dniu 08.12.2019r. 
Nabywca jest zobowiązany natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania lub przedłoŜyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony 

wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. JeŜeli tego nie uczyni traci prawo wynikłe z przybicia i nie moŜe 
uczestniczyć w dalszej licytacji.

Wartość szacunkowa zawiera podatek od towarów i usług VAT.
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 uniewaŜnienia
bez podania przyczyn i nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników licytacji. Zakupione
w trybie licytacji publicznej ruchomości nie podlegają zwrotowi. Nabywca z licytacji nie moŜe domagać się uniewaŜnienia nabycia ruchomości ani teŜ obniŜenia jej ceny.

W przypadku nie dojścia do skutku pierwszej licytacji druga licytacja odbędzie się  w dniu 16.12.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mińsku 
Mazowieckim ul. Szczecińska 2. Cena wywołania w drugiej licytacji wynosi ½ wartości szacunkowej ruchomości. Obowiązują toŜsame zasady jak w przypadku 
pierwszej licytacji.

Warunki licytacji regulują przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w tutejszym Urzędzie pod nr tel. 25 759 51 54 lub w pokoju 114.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Wykończenia wnętrz, gładzie gipsowe, malowanie, 
ścianki K-G, glazura, terakota, układanie paneli 
podłogowych, tel. 503 008 987  (247)

Wycinka drzew, przycinanie gałęzi, czyszczenie pod 
posesje, tel. 503 008 987  (249)

Krycie dachów, obróbki blacharskie, 
tel. 786 814 408   (250)

Remonty, przebudowy (złota rączka), 
tel. 797 152 004   (251)telteltel. 7. 7. 797 97 97 152152152 00 00 004  4  4  teltelteltelteltel (251(251(251(251(251)))))

Praca

Opiekunki. Niemcy. Legalnie, tel. 725 248 935  (206)

ZATRUDNIE NA STANOWISKO:
- PRACOWNIK BIUROWY
- PRACOWNIK SKLEPU Z CZĘŚCIAMI
- MECHANIK

             Tel. (25) 758 82 81                 (488)

Poszukuję osoby, najchętniej męŜczyzny do opieki 
na starszym męŜczyzną z Alzheimerem na 4h dwa 
razy w tygodniu. Osoby zainteresowane zapraszam 
do kontaktu, tel. 602 336 905   (489)do do do konkonkontaktaktaktu,tu,tu,tu, te te tel. l. l. 602602602 33 33 336 96 96 9050505    (489(489(489)))

Mam do wynajęcia  
 

Sprzęt budowlany, ogrodniczy, elektronarzędzia, 
Mińsk Maz., ul. Andriollego 16, tel. 25 758 60 41, 
www.wypozyczalnia–minsk.com       (1)

Osuszacze powietrza, nagrzewnice i zagęszczarkę 
300 kg, tel. 606 445 143  (2)

Lokal handlowo-usługowy, 53 m2, Mińsk Mazowiecki,  
ul. Warszawska 180, tel. 606 142 369   (194)


