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OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

.•.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Łukasz Krystek na podstawie przepisu art. 945 § 4
Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-11-2021 r. o godz. 15:00 pod
adresem: 05-120 Legionowo, ul. Reymonta 6B (kancelaria komornika) zostanie zakończona czynność opisu i
oszacowania nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 25/8, obręb ewidencyjny nr 9 Izbica
położonej pod adresem: 05-140 Izbica, ul. Zachodnia, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA lL/00053500/4
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.
Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa 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 wart. 945 § 4, a d a uczestników, którym nie doręczono
zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukoJ1cze)1-itr:zY-~
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