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ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY  

Z WOLNEJ RĘKI

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie 

art. 108 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) informuje, że przedmioty zajęte 25.06.2019 r. należące 

do DELTA-GAS GROUP SP. Z O.O., UL. SOLEC 63, 00-409 WARSZAWA, zostaną sprzedane 

po cenie określonej przez organ egzekucyjny, jednak nie niższej niż 1/3 wartości szacunkowej 

ruchomości.

Sprzedaż niżej wymienionych przedmiotów zajęcia odbędzie się w siedzibie Lubelskiego 

Urzędu Skarbowego w Lublinie, przy ulicy T. Zana 38, pok. 916 (IX piętro).

L.P. W yszczególnienie/ opis Ilość Jedn. miary Wartość szacunkowa (brutto) Cena sprzedaży (brutto)

1. Olej napędowy 3.369 litr 16.339,70 zł 5.446,60 zł

2. Ester metylowy 7.124 litr 27.100,00 zł 9.033,40 zł

Powyższe ruchomości magazynowane są w składzie podatkowym PERN S.A. Baza 

Paliw nr 22 w Małaszewiczach.

Podmiot przystępujący do procedury zakupu obowiązany jest okazać organowi 

egzekucyjnemu koncesję na obrót paliwami. W przypadku zamiaru wyprowadzenia w/w 

ruchomości poza skład podatkowy konieczne jest posiadanie zezwolenia wyprowadzenia ze 

składu podatkowego PERN i okazanie go organowi egzekucyjnemu. Do załadunku oleju 

napędowego nabywca musi spełnić wymagania Regulaminu samoobsługowego odbioru paliw z 

baz PERN (dostępny na stronie www.pem.pl/cdok). Odbiór estrów możliwy będzie przy 

spełnieniu warunków określonych w ww. Regulaminie, przy czym technicznie załadunek może 

się odbyć tylko przez górny właz zbiornika jednostki transportowej.
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Podmiot dokonujący zakupu w/w ruchomości będzie zobowiązany do dopełnienia 

obowiązków związanych z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową i opłatą emisyjną.

Nabywca jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru nabytych ruchomości we

własnym zakresie i na własny koszt.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowej sprzedaży udziela Pan Adam 

Kondracki, teł. 81 82 62 329, 668 893 313, e-mail: adam.kondracki@mf.gov.pl lub w pokoju 

916 urzędu skarbowego.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności 

za ewentualne wady sprzedawanych ruchomości oraz nie udziela gwarancji ani rękojmi na 

sprzedane ruchomości.

Zastrzega się prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyn.
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