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*OÓ2ÓÓÓ149561Ó*

OBW IESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
K om ornik Sądow y przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi M azowieckiej M ariusz Chojnicki w sprawie
egzekucyjnej przeciwko:
Andrzej Bolesław Sosiński
O l-059 W arszaw a, ul. Okopowa 31/49
Ew a Jolanta Adam czyk-Sosińska
O l-059 W arszaw a, ul. Okopowa 3 1/49
na podstaw ie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2018 o godz, 14:00 w:
Ołtarze G ołacze07-322 Nur zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
położonej: 07-322 Nur, Ołtarze Gołacze,
. '
•
działka nr ew.14 dla której W ydział Ksiąg W ieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz.
prow adzi księgę wieczystą o num erze KW OS1M /00042925/5
•
działka nr ew.15 dla której W ydział Ksiąg W ieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz.
prow adzi księgę w ieczystą o num erze K W OS1M /00051776/1
N ieruchom ości z uwagi na funkcjonalność podlegają łącznem oszacowaniu / z wyodrębnieniem ceny
oszacow ania każdej z działek oraz w przypadku nieruchomości OS1M /00042925/5 każdego z udziału
właścicieli/.
K om ornik w zyw a wszystkie osoby, o których nie m a wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie
praw a do nieruchom ości i przedm iotów razem z n ią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły
swoje prawa.

z up. K om ornika
A plikant kom orniczy

Anna Putyńska-Więcław

na zlec. Komornika
A sesor komorniczy

Karolina Chrzczon

owy

nojnicki

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnfj\ Wę do komornika sądowego. Skargę
można wnieść w term inie tygodnia od daty zawiadom ienia o dokonaniu czynności. Skarga na c z w to ś ć komornika powinna czynić zadość
wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę,
uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu
do usunięcia braków pisma, na zawiadom ienie o term inie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art.
767 § 11 k.p.c.).
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