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O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art.11 Ow § 3 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 
120 I z poźn. zm.). podaje do publicznej wiadomości, że: 


w dniu 25 kwietnia 2018r. o godzinie 11°0 


w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ulicy T. Szeligowskiego 24, w pokoju B 110


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Krzysztofa Bracławskiego zam. Skrzynice 
Pierwsze Kolonia 26, 23-114 Jabłonna, stanowiącej grunty - łąki o powierzchni 0,47 ha, położonej w 
miejscowości Sobianowice (gmina Wólka. powiat lubelski) nr działki 491, dla której Sąd Rejonowy Lublin
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą nr LU 11/00203244/3. 


Wartość oszacowania (łączna) wynosi : 19.000,00 zł (słownie: dziewiętna.frie tysięcy zł), cena wywołania 
wynosi 75% wartości oszacowania tj 14.250,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł.) 


Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1 /1 O sumy oszacowania 


t.j. - 1.900 zł. Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk osoby prowadzącej licytację
w godz. 900-1000 (w siedzibie Urzędu. pok. B 11 O) albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na
tutejszy organ egzekucyjny tj. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium można także
wpłacić na rachunek sum depozytowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie nr 14 1010 1339 0091
4613 9120 0000 (o złożeniu wadium w ten sposób przesądza data zaksięgowania kwoty na wskazanym
rachunku). Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium na ww. rachunek bankowy składa się w dniu licytacji
osobie prowadzącej licytację w godzi 900


- I 000 (w siedzibie Urzędu, pok. B 11 O). Zgodnie z art. 111 a ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono
przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Nabywca, który nie wykona
w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.


W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach 900-1100 będzie można przeglądać 
w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w pokoju B 109 akta przedmiotowego postępowania, 
natomiast w dniu 17.04.2018r. w godz. 900-1100 będzie można oglądać ww. nieruchomość po uprzednim 
kontakcie telefonicznym pod nr telefonu: 81 452-24-66 lub 81 452-24-07. 


Zgodnie z przepisem art I I Id §3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby które 
przedłożą pelnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub 
notarialnie potwierdzonym. Stosownie do a1t. 11 Id § 1 ustawy, w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby 
wymienione w tym przepisie, oraz osoby, które mog,1 nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu 
administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z przepisami ustawy z 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012r. Poz. 803 ze zm.), nabywcą nieruchomości rolnej może być
wyłącznie rolnik indywidualny, podmiot wskazany w art. 2a ust. 3 pkt I lub osoba, która uzyska zgodę Prezesa
Agencji Nieruchomości Rolnych.


W związku z koniecznością weryfikacji spełniania przez osoby przystępujące do licytacji warunków 
do nabycia nieruchomości rolnej będącej przedmiotem licytacji, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w 
Lublinie informuje, iż do dnia 18 kwietnia 2017r. należy złożyć dokumenty uprawniające do udziału w 
licytacji. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez 
zastrzcże1i, jeżeli osoby le nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod 
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