Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
Mariusz Chojnicki
Kancelaria Komornicza Nr 1w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Maz. ul.Grota Roweckiego 3
teł- tel/fax.29 644-09-44 e-mail: ostrow.chojnicki@komornikid.pl
www.komomikostrow.pl
MCH Km 430/19

Ostrów Маг., dnia 14-05-2019

SzP

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w sprawie
egzekucyjnej przeciwko:
R adosław Brzózka
07-305 Andrzejewo, ul. Króle Małe 29
Katarzyna Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
Czesław Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
Barbara Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2019 o godz. 13:00 w:
kancelarii komornika sądowego pod adresem 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Grota Roweckiego 3
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
07-305 Andrzejewo, Krółe Małe,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz
prowadzi księgę wieczystą nr KW OS 1M/00041080/2 INKW: OS1M/00041080/2].
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma-wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie
prawa do nieruchomości i przedmiotóty^razem zrnią „zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły
swoje prawa.
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Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności tó/nornika przysługuje skarga, którą wnosi się do
komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonani#. Dotyczy to także zaniechania przez komornika
dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga 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. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź
zagrożone. Skarga na czynność 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. Skarga może być
wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której
prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w
innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika
naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na
zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że
czynność miała być dokonana. Skarga podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

Do wiadomości: 1.

-

2. a/ft

1

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
Mariusz Chojnicki
Kancelaria Komornicza Nr I w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Maz. ul.Grota Roweckiego 3
teł. tel/fax.29 644-09-44 e-mail: ostrow.chojnicki@komornikid.pl
www. komorn ikostrow. pl
MCH Km 430/19

Ostrów Maz., dnia 14-05-2019
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OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w sprawie
egzekucyjnej przeciwko:
Radosław Brzózka
07-305 Andrzejewo, ul. Króle Małe 29
Katarzyna Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
Czesław Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
Barbara Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
na podstawie art.945 §2 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2019 o godz. 13:00 w:
kancelarii komornika sądowego pod adresem 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Grota Roweckiego 3
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
07-305 Andrzejewo, Króle Małe,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz
prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1M/00055534/1 \NKW: OSlM/00055534/П .
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 ukońęzęfnem opisu zgłosiły
swoje prawa.
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Asesor komorniczy
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Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do
komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Dotyczy to także zaniechania przez komornika
dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga 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. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zos :iały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź
zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymagań: om
< pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub
czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skarga może być
wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której
prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była pizy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w
innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności stron/ lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika
naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia w adomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na
zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że
czynność miała być dokonana. Skarga podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

Do wiadomości: 1. ., 2. a/a
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Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
Mariusz Chojnicki
Kancelaria Komornicza Nr I w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Maz. ul.Grota Roweckiego 3
teł. tel/fax.29 644-09-44 e-mail: ostrow.ęhojnicki@komornikid.pl
www. komom ikostrow. pl
MCH Km 430/19

Ostrów Maz,, dnia 14-05-2019
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OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w sprawie
egzekucyjnej przeciwko:
Radosław Brzózka
07-305 Andrzejewo, ul. Króle Małe 29
Katarzyna Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
Czesław Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
Barbara Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2019 o godz. 13:00 w:
kancelarii komornika sądowego pod adresem 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Grota Roweckiego 3
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
07-305 Andrzejewo, Krółe Duże,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz
prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1M/00042110/9 \NKW: OSIM/000421JO/9],
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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Pouczenie:
piórnika przysługuje skarga, którą wnosi się do
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności
komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonan Dotyczy to także zaniechania przez komornika
dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga 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. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź
zagrożone. Skarga na czynność 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. Skarga może być
wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której
prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w
innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika
naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na
zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że
czynność miała być dokonana. Skarga podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

Do wiadomości: 1.
2. a/a
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Ostrów Maz., dnia 14-05-2019

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
Mariusz Chojnicki
Kancelaria Komornicza Nr I w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Maz. ul.Grota Roweckiego 3
tel. tel/fax.29 644-09-44 e-mail: ostrow.chojnicki@komornikid.pl
www. komorn ikostrow. p1
MCH Km 430/19
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OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w sprawie
egzekucyjnej przeciwko:
Radosław Brzózka
07-305 Andrzejewo, ul. Króle Małe 29
Katarzyna Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
Czesław Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
Barbara Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2019 o godz. 13:00 w:
kancelarii komornika pod adresem:07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Grota Roweckiego 3 zostanie
dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
07-305 Andrzejewo, Króle Małe,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz
prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1M/00041456/9 \NKW: OSJM/0004J456/9].
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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Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do
komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Dotyczy to także zaniechania przez komornika
dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga 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. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź
zagrożone. Skarga na czynność 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. Skarga może być
wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której
prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w
innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika
naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na
zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że
czynność miała być dokonana. Skarga podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

Do wiadomości: 1. .,
2. a/a
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Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
Mariusz Chojnicki
Kaneeiaria Komornicza Nr J w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Maz. ul.Grota Roweckiego 3
lei. tel/fax.29 644-09-44 e-mail: ostrow.chojnicki@komornikid.pl
www. komom ikostrow. p1
MCM Km 430/19

Ostrów Maz., dnia 14-05-2019
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OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w sprawie
egzekucyjnej przeciwko:
Radosław Brzózka
07-305 Andrzejewo, ul. Króle Małe 29
Katarzyna Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
Czesław Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
Barbara Brzózka
07-305 Andrzejewo, Króle Małe 29
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2019 o godz. 13:00 w:
kancelarii komornika sądowego pod adresem 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Grota Roweckiego 3
zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
07-305 Andrzejewo, Króle Małe,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz
prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1M/00041496/1 \NKW: OS]M/0004]496/1].
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 ukończegjbm opisu zgłosiły
swoje prawa.
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Pouczenie:
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania-cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do
komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Dotyczy to także zaniechania przez komornika
dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga 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. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź
zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub
czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie łub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skarga może być
wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której
prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w
innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika
naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na
zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że
czynność miała być dokonana. Skarga podlega opłacie sądownej w kwocie 50 zł.
Do wiadomości: 1,
2. a/a

1

