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^OBWIESZCZENIE

O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

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 

z 2020 r poz. 1427), podaje do publicznej wiadomości, że rozpoczęcie i zakończenie 
opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w miejscowości Lulkowo, gmina 
Łysomice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 119/26 dla której Sąd Rejonowy w Toruniu 

prowadzi księgę wieczystą nr T01T/00083431/5, wyznaczone w obwieszczeniu z dnia 

20 sierpnia 2020 r., nie nastąpi w wyznaczonym terminie.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu podaje do publicznej wiadomości, że 
opis i oszacowanie wartości ww. nieruchomości

- rozpocznie się w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 10.00 pod adresem położenia 

nieruchomości
- zakończy się w dniu 21 grudnia 2020 r. w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego 

w Toruniu w pokoju 233 o godz. 10.00.
Organ egzekucyjny wzywa wszystkich uczestników, o których 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 i oszacowania wartości nieruchomości mogą 

być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego w terminie 14 dni 

od dnia ukończenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie: www kujawsko-pomorskie.kas .pl i w siedzibach
jednostek (klauzula informacyjna RODO). Dane kontaktowe Inspektora Ochron} Danych: iod.bydgoszCE@mf.gov.pl lub tcl.
(521 325 62 Ol
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