
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe
I Wydział Cywilny 

Terespolska 15 A 
03-813 Warszawa

Data 01/06/2022 roku
Sygn. akt I Ns 229/22

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi -  Południe I Wydział Cywilny przesyła zamieszczone na 

odwrocie ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej wiadomości przez umieszczenie na 

okres 1 (jednego) miesiąca na stronie internetowej tutejszego Sadu.

Po upływie wymienionego terminu proszę ogłoszenie to zwrócić Sądowi Rejonowemu dla 

Warszawy Pragi - Południe w Warszawie I Wydziałowi Cywilnemu po odnotowaniu 

czasokresu przez który było ono wywieszone.
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OGŁOSZENIE

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie, I Wydział Cywilny 
pod sygn. akt I Ns 229/22 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa -  Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego 
kwoty pieniężnej 150.940 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) 
tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości 
położonej w gminie Piaseczno, w obrębie 43-Złotokłos, oznaczonej jako działka o nr ew. 4/2 
o pow. 0,1343 ha, przeznaczonej pod inwestycję drogową pod nazwą: „Budowa 
południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na 
Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca -  Odcinek „B“ od węzła 
„Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) długości odcinka ok. 14,80 
km. Zadanie 2 km 8+241,47-21+746,16”, przy czym powyższa kwota ma zostać wypłacona 
osobie, która wykaże się tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości, na dzień 
poprzedzający datę, w której decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 161 /SPEC/2019 z dnia 
30 grudnia 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, tj. 
dzień 31 marca 2019 roku. Wzywa się wszystkich zainteresowanych do odbioru depozytu, po 
wykazaniu swoich praw do przedmiot™*"*5 ni*»nir4inmr»&Mv


