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NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

           Kędzierzyn-Koźle, dnia 17 lipca 2019 r.

ul. Piotr Skargi 19, 47-224 Kędzierzyn-Koźle  |  tel.: +48 77 406 17 00  |  fax: +48 77 406 17 11  
e-mail: us.kedzierzyn-kozle@mf.gov.pl

www.opolskie.kas.  gov.pl  

OBWIESZCZENIE O  LICYTACJI

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Kędzierzynie-Koźlu  działając  na  podstawie  
art.  105a § 2 oraz 106 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1314 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 

 9 sierpnia 2019r. o godz. 9 00

w  Kędzierzynie-Koźlu  przy  ulicy  Piotra  Skargi  19  pok.  407  (IV  piętro)  odbędzie  się  
I licytacja nw. ruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie prawomocnego
postanowienia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Lp
Nazwa przedmiotu

Sygn. 
akt

Wartość
 szacunkowa

/zł/

Cena
wywołania

/zł/

1.
Laptop Asus A 52 F ( brak dysku)

II K 631/17 250,00 zł. 187,50 zł.

2. Tablet Cavion Base Duel II K  539/16 30,00 zł. 22,50 zł.

3. Dyktafon Olimpus Vn-750 II K 305/16 60,00 zł. 45,00 zł.

4. Rejestrator monitoringu marki BSC II K 305/16 90,00 zł. 67,50 zł. 

Ruchomości  będące przedmiotem licytacji  można oglądać w dniu 9 sierpnia  2019r.  
w godz. od 800 do godz. 845  w miejscu licytacji. 
Licytacja  przeprowadzana będzie zgodnie z przepisami art.  105a-105d oraz art.  107 ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości.
Jeżeli  ruchomość  nie  zostanie  sprzedana  w  I  licytacji,  w  dniu  12  sierpnia   2019r.  
w tym samym miejscu o godz.  900  odbędzie  się  II  licytacja.  Cena wywoławcza podczas  
II licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej ruchomości.
Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęte ruchomości,
które nie zostały sprzedane w trybie wskazanym w art. 105 § 1 pkt 1-4, a w przypadku sprzedaży
licytacyjnej  –  w  drugim  jej  terminie,  organ  egzekucyjny  sprzedaje  z  wolnej  ręki  po  cenie
określonej przez ten organ, jednak nie niższej niż 1/3 ich wartości szacunkowej. Tryb sprzedaży
z wolnej ręki nastąpi jeśli ruchomość nie zostanie sprzedana w II licytacji i będzie trwał od
dnia 13  sierpnia 2019r.

http://www.opolskie.kas./


Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Kędzierzynie-Koźlu  informuje,  że  nie  ponosi
odpowiedzialności za wady ukryte licytowanych ruchomości i zastrzega sobie prawo odwołania
licytacji bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 604275167.

POUCZENIE:
Naczelnik  Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu informuje,  że  zgodnie  z  art.  4  pkt  1  
(z  zastrzeżeniem  art.  5)  ustawy  z  dnia  9  września  2000  r.  o  podatku  od  czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016, poz. 223 ze zm.), obowiązek podatkowy ciąży, przy umowie
sprzedaży rzeczy i praw majątkowych na kupującym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art.  25 ust  2
Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające
dyrektywę 1999/93/WE)

data wydruku: 17.07.2019r.
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