
Lublin, 07 kwietnia 2022 r.

Sprawa:
Egzekucja z udziałów w spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością

Znak 
Sprawy:

0610-SEE-1.711.98.2022.3

Kontakt: Michał Gaćkowski
główny ekspert skarbowy
tel. 81-46-42-455,
e-mail: michal.gackowski@mf.gov.pl

OBWIESZCZENIE 

O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. 

Podaję do publicznej wiadomości informację o drugiej licytacji udziałów w spółce z o. o. [1] 

Termin                     19 maja  2022 r., godz. 11.00     

Miejsce                          budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, 

ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin,

sala nr 216 (II piętro).

Co sprzedajemy

995 udziałów w spółce YETI  Sp. z o. o.,  REGON 061649701, NIP 7123284748, KRS 0000497050

z siedzibą w Lublinie przy ul. Dzbenin 2A, 20-810 Lublin – należących do Pani Agnieszki Karaś.

Oszacowana wartość 230 889,75 zł

Cena wywołania 115 444,88 zł

Wadium   23 088,98 zł

NACZELNIK 
PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO 
W LUBLINIE

E-mail :  sekretariat.1us.lublin@mf.gov.pl  •  www.lubelskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-lublinie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin

mailto:sekretariat.1us.lublin@mf.gov.pl


Termin i sposób zapłaty wadium

Wadium można wpłacić  na nasz  rachunek bankowy,  prowadzony przez Narodowy Bank Polski

Oddział  Okręgowy w Lublinie,  o  nr  11  1010  1339  0000  3913  9120  0000  (należność  musi  być

zaksięgowana  na  rachunku  przed  rozpoczęciem  licytacji).  Wadium  może  być  również  złożone

w dniu  licytacji  w  gotówce  do  rąk  naszego  pracownika  (od  godziny  10.30  do  godziny  11.00).

Wadium  złożone  przez  licytanta,  któremu  udzielono  przybicia,  zatrzymujemy;  pozostałym

licytantom zwracamy je niezwłocznie. Licytant,  który nabędzie  udziały  i  nie wykona w terminie

warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

Uiszczenie ceny nabycia

Nabywca  jest  obowiązany  uiścić  natychmiast  po  udzieleniu  mu  przybicia  przynajmniej  cenę

wywołania lub przedłożyć prowadzącemu licytację czek potwierdzony wystawiony na nasz organ

egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania.  Jeżeli  tej  ceny nie uiści  lub nie

przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej

licytacji. Licytację wznowimy wówczas rozpoczynając ją od ceny wywołania. Różnicę między ceną

nabycia  a  kwotą,  na  którą  wystawiony  został  czek  potwierdzony  lub  wpłaconą  po  udzieleniu

przybicia,  nabywca  musi  uregulować,  pod rygorem utraty  prawa wynikającego  z  przybicia,  do

godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci

prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji.

Termin i miejsce przeglądania raportu z wyceny udziałów

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od

10.00  do  13.00  można  przeglądać  sporządzoną  przez  biegłego  sądowego  opinię  w  sprawie

oszacowania wartości udziałów w spółce YETI Sp. z o. o., REGON 061649701, NIP 7123284748, KRS

0000497050 z siedzibą w Lublinie przy ul.  Dzbenin 2A,  20-810 Lublin, po uprzednim kontakcie

telefonicznym z naszym pracownikiem, pod nr telefonu: 81 46 42 455 lub 81 46 42 476,

Pozostałe informacje

Licytacji  nie  możemy  rozpocząć  później  niż  w  dwie  godziny  po  terminie  oznaczonym

w obwieszczeniu o licytacji.  Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej

udziału przynajmniej  dwóch uczestników, jak również gdy żaden z  uczestników nie zaoferował

nawet ceny wywołania. 

Informujemy ponadto,  że  uczestnicy licytacji  będą mieli  obowiązek  zakrywania ust  i  nosa przy

pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku urzędu.

Możemy odwołać licytację bez podania przyczyn. 
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Podstawa prawna

[1]  Art.  96k  §  3  pkt  1 ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966  r.,  o  postępowaniu  egzekucyjnym

w administracji (w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2020 r. – t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.

1438 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.

poz. 2070)

Jeżeli  sąd zarządzi  sprzedaż  udziału,  a  umowa spółki:  nie zawiera ograniczeń zbycia  udziału

organ egzekucyjny sprzedaje zajęty udział, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 6 oddziału

2, z zastrzeżeniem § 4.

Z up. Naczelnika

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie

Paweł Szalak

Kierownik Działu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

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 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w

odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz  uchylające  dyrektywę  1999/93/WE).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej https://www.lubelskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach 

informacyjnych w głównej siedzibie organu: ul. Sądowa 5, 20-027 Lublin 
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