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Komornik SądowY

YrzY Sądńe Rejonowym w piase cznie Tadeusz Radecki na podstawie
Podaje do Publiczrrej wiadomos"i, z":
art. 953 kpc
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Połozonej: ul' Kombatantow szńiianów,
05-500 piaseczno, dla któĘ
WYdział Ksiąg WiecrystYcnwo*łł,iksięgę
Sąd Rejonolvy w piasecznie
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jest
2t3 sumyoszacowania i
Ltcytant prąlstępujący do przetatgu,Ę9*jT*
ńoĘć rękoj_mig w wysokos9i
oszacowania' to jest
l3dryj dziesiątej sumy
78l ?oo,o0zł""iryz"r",l * g"il'ń poiariią"yzłoŻona w gotówce
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kasa oszczędnosci ńanł pil.ki
sA oddział 2 w wars zawie
-€odnie
przepisem art,976
o,orr, które mog
nabyć
pańsńowe go, a zezwolenia tego
nie przedstawiĘ óraz inne
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Sygnatura akt sądowych: I
Ćo 88
Prawa osób trzecicłr nie uęaą
P"",ztodą d3 licytacji
zasttzeŻeń' jeŻeli osobY te
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ptrysądzenia własnościna
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Prawa'dozywotni ka, jeżelinie są ujawnione
w księdze wieczystej
przez
zgłoszone najpóźniej na tłzy dni
'ub przed,
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