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NACZELNIK
PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO 
W  BIAŁYMSTOKU

e-mail : 1us.bialystok@.mf.gov.pl • www.podlaskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-
bialymstoku
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Świętojańska 13, 15-219 Białystok

Białystok, 29 lipca  2022 roku

Obwieszczenie o licytacji 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając jako organ likwidacyjny, podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 na parkingu firmy PPUH „HALS” w 
kol. Koplany 35, gm. Juchnowiec Kościelny odbędzie się pierwsza licytacja nw. ruchomości :

Lp Nazwa ruchomości Wartość szacunkowa 

Cena wywołania

(75% wartości 
szacunkowej)

Wadium

(10% wartości 
szacunkowej)

1

Samochód osobowy 
Mercedes – Benz Vito rok 
prod. 2003

Nr rej. LHT146

9 300,00 zł 6 675,00 zł BRAK

2

Samochód osobowy Mazd 3-
2.0 MR`06

Rok prod 2008

Nr rej. JER090

10 700,00 zł 8 250,00 zł 1 070,00 zł

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Osoba przystępująca do licytacji 
ruchomości, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł, składa organowi 
egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej. 

Jeżeli kwota wadium nie przekracza 5000 zł wadium może być złożone gotówką pracownikowi 
obsługującemu organ egzekucyjny nie później niż na godzinę przed terminem rozpoczęcia licytacji. 

Wadium można złożyć na rachunek organu egzekucyjnego w NBP O/O Białystok nr 69 1010 1049 
0071 3913 9120 0000 z dopiskiem „Wadium – I licytacja (nazwa ruchomości, której dotyczy wpłata)”.

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata wadium został  uznana na rachunku organu 
egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna. 

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się i zalicza się na poczet 
ceny nabycia. Pozostałym licytantom zwraca się wadium na wskazany rachunek bankowy w terminie 
siedmiu dni roboczych lub w przypadku wadium złożonego w gotówce - wpłacającemu po 
zakończeniu licytacji.

Nabywca niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia płaci gotówką cenę nabycia w całości albo w części 
równej co najmniej cenie wywołania. Zapłaty reszty ceny nabycia dokonuje się na rachunek organu 
egzekucyjnego niezwłocznie, nie później niż w dniu następującym po dniu licytacji.
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W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ww. terminie, nabywca traci prawo wynikłe z przybicia i 
do zwrotu wadium i kwoty zapłaconej w czasie licytacji oraz nie może uczestniczyć w licytacji tej 
samej ruchomości.

Ww. ruchomości można oglądać w dniu 16 sierpnia 2022 r. w godz. 11.30-13.00 na parkingu PPUH 
„Hals” w kol. Koplany 35, gm. Juchnowiec Kościelny. 

Jeżeli licytacja ruchomości nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, będą one sprzedawane 18 
sierpnia 2022 r. w tym samym miejscu o godz. 10.00 podczas drugiej licytacji, przy zachowaniu tych 
samych warunków. Cena wywołania w drugim terminie licytacji wynosi 50 % wartości szacunkowej 
ruchomości.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zbywając ruchomości, w odniesieniu do których został orzeczony 
przepadek na rzecz Skarbu Państwa nie jest podatnikiem VAT.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo odwołania 
licytacji bez podania przyczyny, nie odpowiada za wady ukryte ani za stan techniczny licytowanych 
ruchomości.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 085 878-4181.

Informacje dodatkowe
Z uwagi na pandemię Covid-19 i wprowadzone ograniczenia w bezpośrednim dostępie do instytucji 
Krajowej Administracji Skarbowej, w tym także do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, 
osoby zainteresowane licytacją zostaną wpuszczone na teren Urzędu w dniu licytacji na 10 minut przed 
rozpoczęciem licytacji  bądź godziną wpłaty wadium z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

                                  Pismo podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Białymstoku
z upoważnienia 

Kierownik Działu 
Hanna Kazberuk 
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