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POSTANOWIENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Artur Żurowicz w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik , 72-009 Police,ul. Roweckiego 42
przeciwko dłużnikom:
- Sołtykowski Łukasz
- Sołtykowski Kamil
o egzekucję z nieruchomości dłużnika w związku z przystąpieniem do opisu i oszacowania
nieruchomości należącej do dłużnika na podstawie art. 948 kpc
postanawia:
1. powołać Krzysztofa Edwarda Babskiego jako biegłego do oszacowania wartościspółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu położonego w Policach przy ul. Zamenhofa 48/50, posiadającego
założony Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach,
z uwzględnieniem udziałów w wysokości po 1/2 części w ww. nieruchomości.
2. Zobowiązać powołanego biegłego do wykonania opinii ustalającej wartość w/w nieruchomości.
3. Powiadomić o powyższym strony i uczestników niniejszego postępowania.
4. Upoważnić biegłego do przebywania w czasie czynności na terenie nieruchomości.
Komornik Sądowy
Artur Żurowicz

Otrzymują do wiadomości:
1.Wierzyciel :.Kancelaria Radcy Prawnego radca prawny Lesław Barcew, 70-786 Szczecin, ul. Andrzejewskiego 39/3 ;
2.Dłuznik :- Sołtykowski Łukasz
3. dłużnik: Sołtykowski Kamil
3.Uczestnik : Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK
4.Biegły : Biegły Sądowy Krzysztof Edward Babski ul. Mickiewicza 142/10 71-153 Szczecin

Informacja dla biegłego: W oszacowaniu należy osobno podać wartość nieruchomości, budowli i innych
urządzeń, przynależności i pożytków oraz wartość łączną całej nieruchomości a także wartości innych praw związanych
z tą nieruchomością jeżeli zostały one ujawnione w toku czynności bądź są wpisane Księdze Wieczystej przedmiotowej
nieruchomości. Przy ustalaniu wartości nieruchomości należy posłużyć się metodą rynkową.
Należy także opisać sposób użytkowania nieruchomości przez dłużnika lub osoby trzecie. Opinię na ten temat proszę
sporządzić w trzech egzemplarzach i złożyć w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem sporządzenia protokołu
opisu i oszacowania razem z rachunkiem za wykonane czynności. Akta sprawy egzekucyjnej znajdują się do wglądu
w kancelarii komornika.

Pouczenie:
Stosownie do art. 767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga, którą należy złożyć bezpośrednio do IX Wydziału Egzekucyjnego Sądu
Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Pl. Żołnierza 16 w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

