
Strona internetowa Sądu 
Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe

Sąd Rejonow y dla W arszaw y Pragi -  Południe I W ydział Cyw ilny przesyła zam ieszczone na 
odw rocie ogłoszenie z prośbą o podanie go do publicznej w iadom ości przez um ieszczenie na 
okres 1 m iesiąca na stronie internetowej tut. Sądu.
Po upływie w ym ienionego term inu proszę ogłoszenie to zw rócić Sądowi Rejonow em u dla 
W arszaw y Pragi - Południe w  W arszaw ie po odnotow aniu czas okresu przez który było ono 
wyw ieszone.

Data 15/02/2023r.
Sygn. akt IN  91/23
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Zw racając ogłoszenie zaw iadam iam , że było ono w yw ieszone od dnia 
do dnia

(podpis)



Data 15/02/2023r.
Sygn. akt IN  91/23

OGŁOSZENIE

„Na podstawie art. 636’ § 3 w zw. z art. 6381 § 1-3 k.p.c. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe 
w Warszawie I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. akt IN  91/23 został zarejestrowany przesłany 
w dniu 19 sierpnia 2022 roku przez Krzysztofa Ościłowicza do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi 
-  Południe w Warszawie wykaz inwentarza, złożony w dniu 19 sierpnia 2022 roku obejmujący majątek 
spadkowy po Janinie Ościłowicz (PESEL 55040802705), zmarłej w dniu 21 maja 2005 roku w 
Warszawie, ostatnio zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Międzynarodowej 46/48A m.133, który to 
adres był również miejscem zwykłego pobytu zmarłej w chwili jej śmierci.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, 
a ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, 
wykonawca testamentu, a także wierzyciel 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”.;


