Data 05.01.2022r.
Sygn. akt I Ns 141/21

Sąd Rejonowy
dla W arszawy Pragi - Południe w W arszawie
I W ydział Cywilny
UL Terespolska ISA
Sąd Rejonow y dla W arszaw y Pragi -

Południe I W ydział Cywilny przesyła

zam ieszczone na odwrocie ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej
w iadom ości przez um ieszczenie na okres jednego m iesiąca na stronie internetowej
tut. Sądu.
Po

upływ ie

wym ienionego

terminu

Rejonow em u

dla W arszaw y

Pragi -

proszę

ogłoszenie

to

zw rócić

Sądowi

Południe w W arszaw ie I W ydziałowi

Cywilnemu po odnotowaniu czasokresu przez który było ono wywieszone.

Sąd Rejonow y
dla W arszaw y Pragi - Południe w W arszaw ie
I W ydział Cywilny
Ul. Terespolska 15A
(oznaczenie urzędu)
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Sąd Rejonowy
dla W arszaw y Pragi - Południe w W arszawie
I W ydział Cyw ilny
Ul. Terespolska 15A
03-813 W arszawa
Zw racając ogłoszenie zaw iadam iam , że było ono w ywieszone od dnia
do dnia

(podpis)

Data 05.01.2022r.
Sygn. akt I Ns 141/21

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, I Wydział Cywilny pod
sygn. akt I Ns 141/21 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu

Państwa - Generalnego

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego
kwoty pieniężnej

12.413 zł (dwanaście tysięcy czterysta trzynaście złotych) tytułem

odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w
gminie Kozienice - miasto, w obrębie 0004 Kozienice, oznaczonej jako działka o nr ew.
2542/5 o pow. 0.0038 ha, przeznaczonej pod inwestycję drogową pod nazwą: ,.Rozbudowa
drogi krajowej nr 48 w m. Kozienice na odcinku od km 127+683 do km 128+678'’, 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 88/SPEC/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji dla
inwestycji stała się ostateczna, tj. na dzień 30 czerwca 2019 roku. Wzywa się wszystkich
zainteresowanych do odbioru depozytu, po wykazaniu swoich praw do przedmiotowej
nieruchomości.

Sędzia

