
                          Stalowa Wola, 29 lipca 2022 r. 

Sygn. akt I Ns 447/22 

OGŁOSZENIE 

oraz wezwanie do odbioru depozytu 

  Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia   

28 lipca 2022  roku wydanym w sprawie I Ns 447/22 z wniosku Gminy Stalowa Wola   

o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego 

p o s t a n a w i a: 

I. zezwolić wnioskodawcy Gminie Stalowa Wola na złożenie do depozytu sądowego na okres 

10 lat kwoty 827,50 zł (osiemset dwadzieścia siedem złotych 50/100), z tytułu odszkodowania 

ustalonego ostateczną decyzją Starosty Stalowowolskiego z dnia 09 luty 2022r., znak 

GN.683.65.2021.DK za odjęcie prawa własności działki ewidencyjnej  nr 582/1 o pow. 0,0148 

ha, położonej w Stalowej Woli w obrębie 1-Charzewice, która stała się z mocy prawa 

własnością Gminy Stalowa Wola z dniem 29 marca 2022 r. na podstawie ostatecznej decyzji 

nr 5/2021 znak ABS.6740.1.3.2021.GN Starosty Stalowowolskiego z dnia 6 października 2021 

r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

II. zastrzec, że kwota złożona do depozytu sądowego wraz z odsetkami może być wypłacona 

osobie, bądź osobom będącym następcami prawnymi Stanisława Gajdy ostatnio zam. pod 

adresem; Tarnobrzeg, ul. Bema 197, która (które) wykaże (wykażą) się że przysługiwało im 

prawo własności w udziale 1/16 do nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 582/1 o 

pow. 0,0148 ha, położonej w Stalowej Woli w obrębie 1-Charzewice, bezpośrednio przed 

dniem przejęcia jej na własność przez Gminę Stalowa Wola tj. przed dniem 29 marca 2022 r. 

oraz pod warunkiem zwrotu Gminie Stalowa Wola kosztów niniejszego postępowania w 

kwocie 200 zł(dwieście złotych) ;  

III. dla nieznanych wierzycieli ustanowić kuratora w osobie Joanny Pasztaleniec- pracownika 

Sądu Rejonowego w Stalowej Woli;  

IV. przyznać kuratorowi ustanowionemu dla nieznanych wierzycieli – pracownikowi Sądu 

Rejonowego w Stalowej Woli Joannie Pasztaleniec wynagrodzenie w kwocie 100 zł (sto 

złotych)  z tytułu ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu, przy czym wypłacić je z 

zaliczki uiszczonej przez wnioskodawcę. 

                  Wzywa się wierzycieli, bądź następców prawnych Stanisława Gajdy, do 

odbioru depozytu. 

 

 

 


