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OBWIESZCZENIE O UKOŃCZENIU OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki w sprawie
egzekucyjnej przeciwko:
Andrzej Bolesław Sosiński
01-059 Warszawa, ul. Okopowa 31/49
Ewa Jolanta Adam czyk-Sosińska
01 -05 9 W ar szawa, ul. Okopowa 31/49
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018r. o godz. 10:00 w:
Ołtarze Gołacze, 07-322 Nur zostanie ukończony opis i oszacowanie nieruchomości położonej: 07-322
Nur, Ołtarze Gołacze,
•
działka nr ew.14 dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz.
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1M/00042925/5
•
działka nr ew.15 dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz.
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1M/00051776/1
Nieruchomości z uwagi na funkcjonalność podlegają łącznem oszacowaniu.
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 ukończęniem opisu zgłosiły
swoje prawa.
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Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika ^przysługuje skarga, JM rą wnosi się do komornika sądowego. Skargę
można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. 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 (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga n ii przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu
do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności’oraz na uiszczenje przez komornika podatku od towarów i usług (art.
767 § 11 k.p.c.).
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