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Sygn. akt. V I I I Ns 614/19 
(w odpowiedzi należy zawsze podawać sygn. akt) 

Data;2020-05-29 

Kielce, dnia 26 maja 2020 roku 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
w Kielcach 
Al. IX Wieków Kielc 3 
25-516 Kielce 

Sąd Rejonowy w Kielcach VIII Wydział Cywilny zwraca się z prośbą o wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej na okres jednego miesiąca załączonego 
odpisu ogłoszenia z dnia 10 października 2019 roku w sprawie F///Ns 614/19 . 

W/w odpis należy zwrócić do tutejszego Wydziału ze wskazaniem okresu, przez jaki był 
wywieszony. 

na zarządzenie Sędziego 
z upoważnienia Kierownika Sekretariatu 

pismo sporządził/a sekretarz sądowy Mariola Zacharz 

Niniejsze pismo me wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów 
administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym. 



Sygn. akt Y I I I Ns 614/19 

OGŁOSZENIE 

„Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kielcach postanowieniem z dnia 10 

października 2019 roku, sygn. akt V I I I Ns 614/19, zezwolił Województwu 

Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 

złożenie do depozytu sądowego kwoty 32 760,00 złotych tytułem odszkodowania za 

przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności 

nieruchomości położonej w obrębie 0036 Włochy, gmina Pińczów, oznaczonej jako 

działka nr 400/1 o pow. 0,0975 ha, przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, 

która to należność ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą tytuł prawny do 

wyżej opisanej nieruchomości przysługujący im na dzień 30 maja 2019 roku na ich 

wniosek. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu." 

Referendarz sądowy^ęanąg Więckiewicz 

*^^iminal&właściwy podpis 
^'^J^Ąo^ginałem świadczy: 

^\'^i^ifetxirz sądowy 


