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OBWIESZCZENIE

o TERM|N|E opisu | oszAcowAN|A wARTośc| Nieeuci-iomości
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 110o § 2

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 1438 ze zm.). podaje do publicznej wiadomosci, że przystępuje do opisu

i oszacowania wartosci nieruchomości położonej w miejscowości Jedwabno. gmina Lubicz.
21 anowiacej działkę ewidencyjną nr 49/10 dla ktorej Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę

ieczysłą TO1T!O0027367i5.Ê

Opis i oszacowanie wartości nieruchomości

- rozpocznie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 11.00 pod adresem położenia
nieruchomości
- zakończy się w dniu 28 pażdziernika 2020 r. w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego
w Toruniu w pokoju 233 o godz. 11.00.
Organ egzekucyjny wzywa wszystkich uczestników, o ktorych nie ma wiadomości, oraz
inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed
ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

Organ egzekucyjny zawiadamia ponadto, że zgodnie z art. 110 u § 1 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji zarzuty do opisu 1 oszacowania wartosci nieruchomości mogą
być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni
od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomosci.
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