Komorni1; Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
Daniel Wach
Kancelaria Komornicza w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Maz. ul. Lubiejewska 25a/10a
tel. (fax) 029 746 80 71 e-mail: ostrow.mazowiecka@komomik.pl
tel. czynny: pn 8.30-16.00, wt-pt 12.00-15.30
Km 1152/17

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Daniel Wach w sprawie
egzekucyjnej przeciwko:
Danuta Kędzierska
07-310 Ostrów Maz., Komorowo, ul. Cegielniana 90A/12
Tomasz Kędzierski
07-310 Ostrów Maz., Komorowo, Ul. Cegielniana 90A/12
Dariusz Kędzierski
07-310 Komorowo, ul. Cegielniana 90A/12
Marzena Jabłońska
07-310 Komorowo, ul. Cegielniana 90A/12
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2019 o godz. 09:30 w:
Kancelaria Komornika Sądowego w Ostrowi Maz. Daniel Wach. ul. Lubiejewska 25a/10a, 07-300 Ostrów
Maz. zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
07-300 Ostrów Maz., ul. Cegielniana 90A/12, Komorowo,wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej związanym z własnością lokalu 7956/1053296
dla której WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W OSTROWI MAZ.
prowadzi księgę wieczystą nr KW \NKW: OS1MZ00056295/0].
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie
prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły
swoje prawa.
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Skargę
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komoim&a йщз|[и§.
„
, którą
.... wnosi się do komornika sądowego.
.
można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o aokortariĄ.cĄmnóśęĄ^arga na czynność komornika powinna czynić zadość
wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czyhąośc ^il^/czyti^eść, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę,
uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3"fcp?e:jrSlcarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu
do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art.
767 § 11 k.p.c.).
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