
Data 08.02.2023 r..
Sygn. akt I N 1020/22

Sąd Rejonowy
dla Warszawy Pragi -  Południe w Warszawie

I Wydział Cywilny 
Ul. Terespolska 15A 

03-813 Warszawa

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 jednego miesiesiaca na stronie 
internetowej tut. Sądu.
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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Zwracając ogłoszenie zawiadamiam, że było ono wywieszone od dnia 
do dnia
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Ul. Terespolska 15A 

03-813 Warszawa
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Data 08.02.2023 r.
Sygn. akt I N 1020/22

OGŁOSZENIE

„Na podstawie art. 6 3 6 ' § 3 w zw. z art. 638 ' § 1-3 k.p.c. Sąd Rejonow y dla Warszawy Pragi- 

Południe w- W arszawie 1 Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. akt I N 1020/22 został 

zarejestrowany przesłany w dniu 14 grudnia 2022  roku przez notariusza Grażynę Cylińską do 

Sądu Rejonow ego dla Warszawy Pragi -  Południe w W arszawie wykaz inwentarza, złożony w 

dniu 14 grudnia 2022  roku obejm ujący majątek spadkowy po Jolancie Reterskiej. córce 

Bronisława Nizio i Marianny z d. Filipiak, zmarłej w dniu 06 listopada 2022 roku w 

W arszawie, ostatnio zam ieszkałej w W arszawie, przy ul. Grochow skiej 279  m .8, który to 

adres był również m iejscem  zwykłego pobytu zmarłej w chwili je j  śm ierci.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie 

uzasadni, a ten kto uprawdopodobni, że je s t spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub 

zapisobiercą, wykonawca testamentu, a także w ierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o 

sporządzenie spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, 

przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe które podlegają zamieszczeniu w 

spisie inwentarza".;

Sędzia


