Świnoujście, dnia 22 listopada 2018 r .

NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W ŚWINOUJŚCIU

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu, działając jako organ egzekucyjny zgodnie
z art. 105 § 1 pkt 1, art. 105a § 1-3, art. 105c, § 1, 2, 3, art. 105d, art. 106, art 107 oraz art. 174
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1314 ze zm.), w związku z § 3 i § 7 ust. 1, 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego
2011 r., w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1016 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, że:
W DNIU
11.12.2018 R.

O GODZINIE 12:00

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Świnoujściu przy ul. Pułaskiego 7 w pokoju 7A,
odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości dla których Sąd Rejonowy w Świnoujściu orzekł
przepadek na rzecz Skarbu Państwa:
L.P.

Ruchomość

Numer
sprawy

Ilość
(w
szt.)

Wartość
Cena
szacunkowa wywołania
(brutto w zł.) (brutto w zł.)

1

Rower marki Mustang nr ramy
427001180

EA/74032/14

1

150,00 PLN

112,50 PLN

2

Rower sportowy o nazwie „Musing”

EA/515014-15

1

600,00 PLN

450,00 PLN

3

Silnik zaburtowy marki Yamaha 5 koloru 3219-SEE.
niebieskiego (bez numerów fabrycznych) 715.33.2018

1

1600,00 PLN 1200,00 PLN

4

Licznik do łodzi motorowej nr 14R
marki Yamaha

3219-SEE.
715.46.2017

1

100,00 PLN

75,00 PLN

5

Licznik do łodzi motorowej nr 157R
marki Yamaha

3219-SEE.
715.46.2017

1

100,00 PLN

75,00 PLN

6

Wędka Shakespeare z kołowrotkiem
VGLYSPIN

3219-SEE.
715.46.2017

1

200,00 PLN

150,00 PLN

7

Wędka Trovt z kołowrotkiem YN30

3219-SEE.
715.46.2017

1

200,00 PLN

150,00 PLN

Ruchomości można oglądać przed licytacją w dniu 11.12.2018 r. od godziny 9:00 do godziny
10:00 w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu przy ulicy Pułaskiego 7.
W przypadku nie dojścia I licytacji do skutku, II licytacja odbędzie się w dniu 12.12.2018
r., o godzinie 12:00 w miejscu jak wyżej. Ceny wywoławcze wynosić będą 50 % wartości
szacunkowej.
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W przypadku nie sprzedania ruchomości w terminie drugiej licytacji, nastąpi sprzedaż z
wolnej ręki w dniu 14.12.2018 r. o godzinie 12:00 w miejscu jak wyżej. Sprzedaż zostanie
dokonana po cenie określonej przez organ, nie mniejszej niż 1/3 wartości oszacowania.
Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł. warunkiem
udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego (osoby prowadzącej licytację)
wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania do godz 11.30 w dniu licytacji.
Nabywca obowiązany jest uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej
cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć
w dalszej licytacji.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu zastrzega sobie prawo do odwołania
licytacji bez podania przyczyn, nie odpowiada za ewentualne wady sprzedawanych ruchomości,
nie pokrywa kosztów za dojazd do miejsca sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 7A Urzędu Skarbowego w Świnoujściu
lub pod numerem telefonu 91 322-03-60 w godz. 9:00 – 13:00.
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