Sygn. akt II Ns 314/19
OG ŁOSZENIE
Dnia 24 maja 2019 r.
.,W postępowaniu, toczącym się w Sądzie Rejonowym dla W arszawy Pragi Południe w W arszawie pod sygn. akt II N s 314/19, Sąd ten zezwolił M iastu Stołecznemu
W arszawie na złożenie do depozytu sądowego, na okres 10 lat, sumy pieniężnej w kwocie
1.350.68 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt 68/100) złotych tytułem odszkodow ania za wygaśnięcie przysługującego M arkowi Dalke w udziale w ynoszącym 4547133/1000000000 - prawa
użytkowania w ieczystego nieruchomości położonej w W arszawie, oznaczonej jako działka
ew idencyjna nr 9/1 z obrębu 3-07-12, poprzednio objętej księgą w ieczystą nr
W A6M /00029943/0 a obecnie objętej księgą w ieczystą nr W A6M /00395431/4, przejętej na
rzecz M. St. W arszawy pod budowę drogi publicznej - ul. Cukrowniczej na terenie dzielnicy
Praga-Południe.
W ydanie przedm iotu depozytu ma nastąpić na rzecz M arka Dalke.
W zywa się wierzyciela Marka Dalke. by w celu odbioru depozytu zgłosił się do Sądu
Rejonowego dla W arszawy Pragi - Południe w W arszawie i udowodnił swą tożsam ość.” .
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Sygn. a k tll Ns 481/16
O G ŁOSZENIE
Dnia 29 maja 2020 r.
„W Sądzie Rejonowym dla W arszawy Pragi - Południe w W arszawie, pod sygn. akt II
Ns 481/16, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia przez Hannę Sobolewską i
Agnieszkę Dobrowolską, ewentualnie przez Edwarda Bielickiego, prawa własności
fizycznie wydzielonej części nieruchomości gruntowej, położonej w W arszawie-W awrze
przy ul. Zagajnikowej i ul. Króla Kazim ierza, oznaczonej obecnie jako działka
ew idencyjna nr 15 z obrębu 3-12-02, objętej księgą w ieczystą nr W A6M /00005461/3.
W zywa się wszystkich zainteresow anych aby w term inie trzech miesięcy od daty ukazania
sie tego ogłoszenia zgłosili sie do Sądu Rejonowego dla W arszawy Pragi - Południe w
W arszawie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może
dojść do stw ierdzenia zasiedzenia, z pominięciem osób które nie zgłoszą się lub nie
w ykażą swoich praw do nieruchom ości.’'

