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OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Jarosław Siara, Kancelaria Nr V w
Dąbrowie Górniczej w sprawie egzekucyjnej

 na podstawie art. 945 § 2 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
2 sierpnia 2022 o godz. 08:30 

w Dąbrowie Górniczej przy ul. Broniewskiego

zostanie dokonany opis i oszacowanie:
nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach: 246/8, 246/11, 246/17, 246/14 (Numer Mapy 3),
położonych: 42-520 Dąbrowa Górnicza, przy ul. Broniewskiego, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KA1D/00014010/9.

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.

Komornik Sądowy

Kazimierz Jarosław Siara

Pouczenie:
Stawiennictwo nie jest obowiązkowe, zaś niestawiennictwo nie wstrzymuje dokonania powyższej czynności.
Suma oszacowania stanowi podstawę do przyjęcia ceny wywołania, od której rozpoczyna się licytację nieruchomości, do której
została skierowana egzekucja.
Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą 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 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.).
Termin do zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi 2 tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie
zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi
zawiadomienia, o którym mowa w przepisem art. 945 § 4 k.p.c., a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia
obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie (art. 950 kpc).

Do wiadomości: 1. a/a


