
Sygn. akt  I Ns 6/07 

Dnia 3 stycznia 2023r. 

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 sądowego w sprawie 

o sygn. akt I Ns 6/07 w postaci: 

- kwoty 927,00 zł  (dziewięćset dwadzieścia siedem złotych) tytułem odszkodowania za 

wywłaszczoną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lipca 2007 r. nr G.V- 7724-

1/23/06 nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1153/1 o pow. 0,0027 ha, położoną w obrębie 

Ropczyce-Witkowice, 

- kwoty 378,00 zł ( trzysta siedemdziesiąt osiem złotych) tytułem odszkodowania za 

wywłaszczoną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lipca 2007 r. G.V-7724-1/22/06  

nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1150/1 o pow. 0,0011ha, położoną w obrębie 

Ropczyce-Witkowice, 

- kwoty 14 491,50 zł (czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt 

groszy) tytułem odszkodowania za wywłaszczony decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 

27 lipca 2007 r. nr G.V-7724-1/115/06 udział w wysokości ¼ części w prawie własności 

nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 1008/1 o pow. 0.1228 ha, nr 1008/3 o pow. 0,0122 

ha, nr 1008/4 o pow. 0,0024 ha położonej w Ropczycach. 

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

nabyciem własności nieruchomości przez Skarb Państwa były właścicielami lub 

współwłaścicielami ww. nieruchomości (lub udziału w nieruchomości), w tym odnośnie działki 

nr 1150/1 spadkobiercom po: Katarzynie z Wośków Bochenek, Apolonii z Pociasków 

Wośko, Jana Dydo, Heleny ze Schabów Dydo. 

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 których znalazł się w dyspozycji przechowującego depozyt.  

 

Referendarz sądowy 


