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Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
VII Wydział Cywilny
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DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA
Sekretariat Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII
Wydział Cywilny doręcza odpis postanowienia z dnia 24 kwietnia 2017 roku wraz z
uzasadnieniem. Od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie.

Na zarządzenie sędziego
z up. Kierownika Sekretariatu
Marta Gałązka
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS nr 5, poz.22
z późn. zm.) jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinform atycznym 1'

POUCZENIE
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na postanowienie kończące postępowanie stronom służy zażalenie.
2. Na inne postanowienie służy zażalenie tylko w wypadkach wyraźnie w ustawie wskazanych.
3. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego W arszaw a Praga w W arszaw ie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla W arszawy
Pragi- Południe w Warszawie.
4. Jeżeli ustawa nakazuje doręczenie odpisu postanowienia, termin do zażalenia liczy się od daty doręczenia. W ynosi on siedem dni.
Zażalenie wniesie po upływie terminu nie będzie przyjęte.
5. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy termin upływa dnia następnego.
6. Oddanie pisma procesowego w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje
złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu
karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
7. Zażalenie w niesione po term inie Sąd odrzuci. Pismo odrzucone nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem
pisma procesowego do sądu.
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uzasadnieniem. Od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie.

Na zarządzenie sędziego
z up. Kierownika Sekretariatu
Marta Gałązka
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia M inistra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS nr 5, poz.22
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POUCZENIE
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na postanowienie kończące postępowanie stronom służy zażalenie.
2. Na inne postanowienie służy zażalenie tylko w wypadkach wyraźnie w ustawie wskazanych.
3. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego W arszawa Praga w W arszaw ie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla W arszaw y
Pragi- Południe w W arszawie.
4. Jeżeli ustawa nakazuje doręczenie odpisu postanowienia, termin do zażalenia liczy się od daty doręczenia. W ynosi on siedem dni.
Zażalenie wniesie po upływie terminu nie będzie przyjęte.
5. Jeżeli koniec term inu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy termin upływa dnia następnego.
6. Oddanie pisma procesowego w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje
złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę pozbawioną wolności w adm inistracji zakładu
karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
7. Zażalenie wniesione po term inie Sąd odrzuci. Pismo odrzucone nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem
pisma procesowego do sądu.

Sygn. akt VII Ns 83/16

POSTANOWIENIE
Dnia 24 kwietnia 2017 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII Wydział Cywilny
w następującym składzie:
Przewodnicząca SSR Helena Bordiuk-Wielgolaska
po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z udziałem Kawęczyńskich Zakładów Cegielniczych imienia Kazimierza Granzawa spółki
akcyjnej w Warszawie - w likwidacji, PGNIG Termika spółki akcyjnej w Warszawie,
Aleksandra Czarnockiego, Ireny Srokowej, Marii Przyborowskiej i Przemysł Mydlarski i
Perfumeryjny Fryderyk Plus spółki akcyjnej w Warszawie - w likwidacji
o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie
postanawia:
na koszt wnioskodawcy Skarbu Państwa - Prezydenta miasta stołecznego
Warszawy dokonać w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym", piśmie poczytnym
na całym obszarze Państwa oraz Urzędzie Dzielnicy Rembertów miasta stołecznego
Warszawy ogłoszenia następującej treści:
„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie VII Wydziale
Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta miasta
stołecznego Warszawy, pod sygn. akt VII Ns 83/16, o stwierdzenie nabycia przez
zasiedzenie własności nieruchomości, położonej w Warszawie, oznaczonej
ewidencyjnie jako działki: nr 33/2 w obrębie 3-08-07 o powierzchni 5 m2 objętej
księga hipoteczną „Cegielnia w Kawęczynie - dz. 8", nr 33/3 w obrębie 3-08-07 o
powierzchni 264 m2 objętej księgą wieczystą WA6M/00194207/6, nr 34/10 w
obrębie 3-08-07 o powierzchni 21864 m2 objętej księga hipoteczną „Cegielnia w
Kawęczynie - dz. 8", nr 34/22 w obrębie 3-08-07 o powierzchni 94533 m2 objętej
księgą wieczystą WA6M/00194207/6, nr 37/3 w obrębie 3-08-07o powierzchni 1698
m2 objętej księgą wieczystą WA6M/00194207/6, nr 38/9 w obrębie 3-08-07 o
powierzchni 956 m2 objętej księgą wieczystą WA6M/00194207/6, nr 34/14 w
obrębie 3-08-07 o powierzchni 15731 m2 objętej
księgą wieczystą
WA6M/00194208/3, nr 34/15 w obrębie 3-08-07 o powierzchni 2526 m2, nr 34/17 w
obrębie 3-08-07 objętej księgą wieczystą WA6M/00194210/0, nr 42/1 w obrębie 308-06 o powierzchni 1576 m2 i o powierzchni 4 m2 objętej księga hipoteczną
„Nieruchomość w Kawęczynie VI - dz. 6/1", nr 43/22 w obrębie 3-08-06 o
powierzchni 2560 m2 objętej księgą hipoteczną „Nieruchomość w Kawęczynie VI dz. 6/1 — cz.", nr 43/8 w obrębie 3-08-06 o powierzchni 4 m2 objętej księga
hipoteczną "Nieruchomość w Kawęczynie VI - dz. 6/1 - cz.", nr 44/3 w obrębie 308-06 o powierzchni 18 m2, nr 17/7 w obrębie 3-08-06 o powierzchni 1 m2 i nr 17/4 w
obrębie 3-08-05 o powierzchni 2241 m2.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejzym Sądzie i wykazali swe

