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Sygn. akt I Ns 848/22 

Dnia 16 listopada 2022 roku 

Zarządzenie: 

1. Odnotować postanowienie i zakreślić sprawę w rep. „Ns"; 

2. odnotować sprawę na wokandzie posiedzenia niejawnego; 

3. odpis postanowienia doręczyć: (...) 

4. na tablicy ogłoszeń tut. Sądu wywiesić na I miesiąc ogłoszenie następującej treści: 

I. „Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Kielcach postanowieniem z dnia 16 listopada 2022 roku, 

sygn. akt I Ns 848/22 zezwolił Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach na złożenie do 

depozytu sądowego kwoty 1308,45 złotych (jeden tysiąc trzysta osiem złotych i czterdzieści pięć 

groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Kielce przysługującego Józefowi 

Krzywickiemu A udziału w 4403/421952 części (związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 33 

przy ul. Sandomierskiej 74) w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji 

gruntów w obrębie 0017 numerem działki 1646/1 o pow. 0,0361ha, która to należność ma być 

wypłacona spadkobiercom Józefa Krzywickiego, którzy przedstawią dokument potwierdzający ich 

prawa do przysługującego Józefowi Krzywickiemu 1/2  udziału w 4403/421952 części (związanego 

z własnością lokalu mieszkalnego nr 33 przy ul. Sandomierskiej 74) w prawie własności nieruchomości 

gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0017 numerem działki 1646/1 o pow. 

0,0361hana dzień ostateczności decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 grudnia 2021 roku znak 

UA-IV.6740.2.6.2021.JK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 14 stycznia 2022 roku- na 

ich wniosek Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu."; 

5. (• • • .) 

6. ogłoszenie jak w punkcie 4 doręczyć Prezydentowi Miasta Kielce z prośbą o umieszczenie na 

tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu na okres jednego miesiąca oraz o zwrot ogłoszenia po 

tym okresie z adnotacją o jego wywieszeniu. 

Dnia 16 listopada 2022roku 
Referendarz sądowy Agnieszka Kita 
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Sygn. akt I Ns 848/22 
ZARZĄDZENIE 

Dnia 16 listopada 2022 roku 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Kielcach w I Wydziale Cywilnym 

Agnieszka Kita 

po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2022 roku w Kielcach 

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z wniosku Gminy Kielce - Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach 

z udziałem nieznanych następców prawnych Józefa Krzywickiego 

o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego 

zarzgdza: 

I. ustanowić dla nieznanych następców prawnych Józefa Krzywickiego kuratora 

w osobie radcy prawnego Marty Adamczyk; 

II. o ustanowieniu kuratora ogłosić w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta 

w Kielcach. 

Referendarz sądowy Agnieszka Kita 

	

.....-7 	 Na taygazak adakiay podpir 

	

/". C 	-....,:—%N . 	 la ialaaiić zatypaatem ,/ 	- 	
, ,.,_ 

Swiadru 
SEKRETARZ DOWY 

(o)(  
? 	

a .\  mgrDAMIAN 
1 

v; 	
ALA 



I 	ł 

ml 

R. 

I 

r 

., i 

	 ł 
• I 

T ruł 
	

4 

 

• 
• 

 

j  -mitielat Aina .~}~ 	 LAImaiLdiekti 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

