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NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
W WIERUSZOWIE

Wieruszów,  6 września 2022 roku

Sprawa: Postępowanie egzekucyjne                                 
obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki

Znak 
sprawy: 1027.SEE.711.1410.2022

Kontakt:

Agnieszka Błoch
ekspert skarbowy
tel. 62/78-31-971 wew.  39
us.wieruszow@mf.gov.pl
ePUAP: /US1027/egzadm

 
Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki

Podajemy  do  publicznej  wiadomości  informację  o  sprzedaży  z  wolnej  ręki  ruchomości
należącej do  Pana Przemysława Ciężkiego:

Termin sprzedaży:   15 września 2022 roku, godz. 9.00 – 12.00

Miejsce sprzedaży:   Urząd Skarbowy w Wieruszowie, ul. Rynek 12/13, pok. 5-6

Co sprzedajemy

Lp. Nazwa
ruchomości

Nr fabryczny Rok
produkcji

Wartość
szacunkowa

(zł)

Wartość po
przeszacowaniu

na podst. art.
108 § 1 ustawy

(zł)

Uwagi

1. Samochód
osobowy

PEUGEOT 307 HDI
Hatchback,

pojemność silnika
1997,00 cm3, nr

rej. EWE 25YJ

VIN

VF33CRHYB82154632

2001 3000,00 1000,00 Pojazd
wyeksploatowany,

niesprawny i
niezdatny do

użytku.

Termin i miejsce oglądania ruchomości

Ruchomość  można  oglądać  pod  adresem  ul.  Wieluńska  1,  98-420  Sokolniki
w dniach roboczych po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

1/2

Wydruk pisma sporządzonego w postaci elektronicznej

./http:%2F%2F%2Fxxxxxxxxxx%2Fskrytka
./http:%2F%2F%2Fxxxxxxxxxx%2Fskrytka
mailto:xxxxxxxxx@mf.gov.pl
mailto:xxxxxxxxx@mf.gov.pl


Warunki sprzedaży 

1.  Sprzedaż  ruchomości  odbywać  się  będzie  według  kolejności  zgłaszania  się

zainteresowanych ich nabyciem.

Ofertę sprzedaży należy złożyć osobiście w siedzibie urzędu pracownikowi Referatu Egzekucji

Administracyjnej Urzędu Skarbowego w Wieruszowie.

2. W przypadku zgłoszenia się w tym samym dniu i czasie kilku zainteresowanych, nabywcą

zostanie  osoba  lub  podmiot,  który  zaoferuje  wyższą  cenę  i  dokona  niezwłocznie  zapłaty

pełnej zaoferowanej kwoty (nie niższej niż 1/3 wartości szacunkowej)

3.  Nabywca  ruchomości  jest  zobowiązany  odebrać  ją  niezwłocznie  z  miejsca  jej

przechowywania na swój koszt oraz swoim transportem.

4. Wartość szacunkowa w/w ruchomości nie zawiera podatku od towarów i usług. Sprzedaż

ruchomości nie będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

5. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży

w części  lub całości  bez podania  przyczyn,  nie ponosi  odpowiedzialności  za wady ukryte

licytowanej ruchomości oraz  wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za

wady. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej

nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny zgodnie z art. 107 § 1

upea.

6. Szczegółowe informacje można uzyskać

 w godz. 8.00 – 15.00 pod numerami telefonów: 

62/78-31-961 wew. 39, 37 lub 516 243 213; 603115899

 pod adresami e-mail: 

agnieszka.bloch@mf.gov.pl, przemyslaw.chalupka@mf.gov.pl

Podstawa prawna

Art. 105 § 1 pkt 5, 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.                                            
o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze. zm.),
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