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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ PUBLICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMO ŚCI 

 
 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 
229, poz. 1954 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, Ŝe:  

w dniu  1 października 2008r. o godz. 1100 w Urzędzie Skarbowym w Przasnyszu, ul. Świer-
kowej 3, w pokoju nr 104, 

odbędzie się pierwsza publiczna licytacja nieruchomości 
 
naleŜącej do zobowiązanego:  

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czernicach Borowych w likwidacji, ul. 
Okr ęŜna 7, 06-415 Czernice Borowe. 

połoŜonej:   
w Czernicach Borowych, powiat Przasnyski, stanowiącej działkę nr 377 o powierzchni 0,1508 
ha zabudowanej budynkiem biurowo-handlowym o kubaturze 3112 m3 i powierzchni uŜytko-

wej 798,2 m2 , 
dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-

czystą nr OS1P/00032299/7, 
Suma oszacowania wynosi 164.795,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset 
dziewięćdziesiąt pięć złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 
123.596,25 zł. 
 Licytant przystępujący do przetargu powinien złoŜyć wadium w wysokości 1/10 sumy osza-
cowania, to jest 16.479,50 zł. Wadium winno być złoŜone w gotówce albo w postaci czeku po-
twierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu najpóźniej w dniu 
licytacji do godziny 900. Wadium moŜna takŜe wpłacić na konto Urzędu Skarbowego w Przasnyszu 
w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu  
nr rachunku: 06892400070008215020010001. 
 Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 w/w ustawy w licytacji mogą równieŜ uczestniczyć oso-
by, które przedłoŜą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem 
urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. 
Począwszy od dnia 17 września 2008r. do dnia licytacji, w dni robocze w godzinach 900 – 1400  
moŜna oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skar-
bowym w Przasnyszu w pokój nr 7. 
 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieru-
chomości bez zastrzeŜeń, jeŜeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub 
jej przynaleŜności spod egzekucji. 
 UŜytkowanie, słuŜebności i prawa doŜywotnika, jeŜeli nie są ujawnione w księdze wieczy-
stej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnio-
ne w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności 
stanie się ostateczne. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez poda-
nia przyczyn. 
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