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O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni  Dawid Szewczyk zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Bank Polska Kasa Opieki S.A Departament Kredytów Nieregularnych
ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa
(sygn. wierz: DKN/ZW/MŚ/3878/263/2021)
zastępowany przez: Świderek Małgorzata

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
nier. grunt nr dz.50/11 dz.zabud.bud.mieszk. Nowy Wiśnicz Kopaliny 122. o pow. 0,0700 HA położonej w Kopaliny przy
Kopaliny 122 mającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w BOCHNIA nr TR1O/00058409/0

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 04.10.2021 r. o godz. 10:00 
w miejscu położenia tej nieruchomości poprzez dokonanie jej oględzin z udziałem biegłego sądowego.
Zakończenie opisu i oszacowania w tym podpisanie protokołu w/w nieruchomości odbędzie się
w dniu 29.10.2021  r. o godz.10:00 - w kancelarii komornika ( w dniu tym zostanie on także doręczony stronom postępowania)
Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

W Z Y W A M

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa
do dnia zakończenia opisu.
Zawiadamiam, że obecność stron i uczestników postępowania w czasie czynności zakończenia opisu i oszacowania 
tj. podpisania protokołu byłaby wskazana.
Informuję, że nie podpisanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości nie skutkuje jego nieważnością.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 767 k.p.c. w związku z art. 950 k.p.c. na zakończenie opisu i oszacowanie
przysługuje skarga wniesiona w terminie dwóch tygodni od dnia jego ukończenia do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego 
w Bochni przez organ egzekucyjny.
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