
Sygn. akt  I Ns 296/11 

Dnia 30 grudnia 2022 r. 

Wezwanie  

do odbioru depozytu 

 

Sąd Rejonowy w Ropczycach I Wydział Cywilny- zgodnie z art. 4 ust. 2 w zw. z 

art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 

(Dz.U. z 2006 r., nr 208,  poz. 1537 z zm.)- wzywa w terminie 3 lat do odbioru depozytu 

w postaci kwoty 24 318,00 zł. (dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemnaście złotych) 

przyjętej do depozytu sądowego w sprawie o sygn. akt I Ns 296/11, stanowiącej 

odszkodowanie za nieruchomość, na którą składają się działki o oznaczeniu 

geodezyjnym: 686/4 o pow. 0,0161 ha, 793/1 pow. 0,0053 ha, 874/4 o pow. 0,0113 ha, 

1021/8 o pow. 0,1002 ha,  1021/10 o pow. 0,0185 ha, 1066/6 o pow. 0,0032 ha, 

położonych w miejscowości Ostrów, gm. Ostrów (w tym: kwota 2 533,00 zł. za działkę 

nr 686/4, kwota 834,00 zł za działkę nr 793/1, kwota 1 777,00 zł za działkę nr 874/4, 

kwota 15 761,00 zł za działkę nr 1021/8,  kwota 2 910,00 zł za działkę nr 1021/10, kwota  

503,00 zł za działkę nr 1066/6 ), która to nieruchomość na mocy decyzji Wojewody 

Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2010r. nr I.X-7119-1/8/10 stała się własnością 

Skarbu Państwa, a odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa własności ww. 

nieruchomości zostało ustalone ostateczną Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 

18 maja 2011 r., N.III-7724-3-1470/10. 

Przedmiot depozytu może być wydany osobie lub osobom, które udowodnią, że 

przed nabyciem własności  nieruchomości przez Skarb Państwa były właścicielami lub 

współwłaścicielami ww. nieruchomości. 

Jednocześnie informuje, że w przypadku braku odbioru depozytu w terminie 3 

lat- zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r., o likwidacji 

niepodjętych depozytów- likwidacja depozytu nastąpi z mocy prawa, a w myśl art. 5 

ust. 1 ww. ustawy z dniem likwidacji depozytu na Skarb Państwa przejdą wszelkie 

korzyści i ciężary, jakie przyniósł depozyt od dnia w którym znalazł się w dyspozycji 

przechowującego depozyt.  

Referendarz sądowy 



 


