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NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W BĘDZINIE

      Będzin,     2      sierpnia  2022 roku

Sprawa: obwieszczenie o licytacji
Nr sprawy: 2402-SEE.711.R.786. 2022.AR
Kontakt: Agnieszka Redek

Ekspert skarbowy
tel.: 32-762-77-26
email: agnieszka.redek@mf.gov.pl

Obwieszczenie o licytacji 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie, na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 
czerwca 1966r. o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r.,  poz. 479 
z póżn. zm),  podaje do publicznej wiadomości, że:

           9 sierpnia  2022 r . o godzinie 1100   
na parkingu strzeżonym w Wojkowicach Kościelnych, ul. Karsów 22,  odbędzie się pierwsza 
licytacja   ruchomości   na  podstawie  postanowienia  prokuratora  Prokuratury  Rejonowej 
Sosnowiec -Północ w Sosnowcu z 2.02.2022 r. sygn. akt 1 Ds. 629.2021  

• Honda Accord, NR REJ DOL 45828, rok produkcji 2001 (samochód spalony), wartość 
szacunkowa  574,00 zł.

Cena wywoławcza  w pierwszej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj.  430,50 zł.  
W przypadku niesprzedania przedmiotu w pierwszej licytacji, wyznaczam drugą licytację  na 
16 sierpnia 2022 r. o  godz.  1100 . Cena wywołania w drugiej licytacji wynosić będzie 1/2 jej 
wartości szacunkowej tj.  287,00 zł.
Zajętą ruchomość będzie można oglądać w dniach  licytacji  w godzinach  10.00-10.30  na  
parkingu strzeżonym w Wojkowicach Kościelnych, ul. Karsów 22.
Prawo  własności  ruchomości  przyznaje  się  osobie,  która  zaoferowała  najwyższą  cenę 
i uzyskała przybicie.
Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę 
wywołania.  Jeżeli  tej  ceny nie uiści  lub nie przedłoży czeku potwierdzonego,  traci  prawo 
wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.
Uczestnik  licytacji  może  złożyć  do  protokołu  licytacji  skargę  na  naruszenie  przepisów 
o przeprowadzeniu licytacji. Skarga podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w Będzinie  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  licytacji  bez 
podawania przyczyny oraz nie odpowiada za stan techniczny i  wady ukryte licytowanych 
ruchomości.
Dodatkowych informacji udziela się pod nr telefonu 032/762-77-26 w godzinach 10:00 do 
13:00.
Licytacja  może  zostać  odwołana  również  w  przypadku  niezachowania  porządku  lub 
powzięcia informacji o zmowie licytantów, niezależnie od możliwości skierowania sprawy na 
drogę postępowania karnego zgodnie z art. 305 § 1 KK.
Proszę o przybycie wyłącznie osób, które będą przystępować do  licytacji.
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Transakcja sprzedaży nie podlega opodatkowaniu za zasadach określonych w ustawie z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685).
 

          Z upoważnienia
Naczelnika Urzędu Skarbowego 

w Będzinie

Kierownik Działu
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