
 
Stalowa Wola, 13 października 2021r.     Sygn. akt I Ns 526/21  

OGŁOSZENIE 

  

      oraz wezwanie do odbioru depozytu  

 
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 12 października  2021 

roku wydanym w sprawie I Ns 526/21 

 

p o s t a n a w i a: 
I. zezwolić wnioskodawcy Markowi Rybakowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,32 zł 

(zero złotych 32/100), jako świadczenia pieniężnego należnego Michałowi Śpiewakowi tytułem 

wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 0,32 zł( zero złotych 32/100) ustanowioną na 

rzecz w/w wierzyciela na nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej TB1S/00041160/8 z 

tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz następców prawnych Michała 

Śpiewaka po okazaniu dokumentów wykazujących następstwo prawne, bez żadnych dodatkowych 

warunków;  

II. zezwolić wnioskodawcy Markowi Rybakowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,08 zł 

(zero złotych 08/100), jako świadczenia pieniężnego należnego Józefowi Czarnikowskiemu 

tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 0,08 zł( zero złotych 08/100) 

ustanowioną na rzecz w/w wierzyciela na nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej 

TB1S/00041160/8 z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz następców 

prawnych Józefa Czarnikowskiego po okazaniu dokumentów wykazujących następstwo prawne, 

bez żadnych dodatkowych warunków;  

III. zezwolić wnioskodawcy Markowi Rybakowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,07 

zł (zero złotych 07/100), jako świadczenia pieniężnego należnego Józefowi Rybakowi tytułem 

wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 0,07 zł( zero złotych 07/100) ustanowioną na 

rzecz w/w wierzyciela na nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej TB1S/00041160/8 z 

tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz następców prawnych Józefa Rybaka 

po okazaniu dokumentów wykazujących następstwo prawne, bez żadnych dodatkowych 

warunków;  

IV. zezwolić wnioskodawcy Markowi Rybakowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,08 

zł (zero złotych 08/100), jako świadczenia pieniężnego należnego Piotrowi Czarnikowskiemu 

tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 0,08 zł( zero złotych 08/100) 

ustanowioną na rzecz w/w wierzyciela na nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej 

TB1S/00041160/8 z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz następców 

prawnych Piotra Czarnikowskiego po okazaniu dokumentów wykazujących następstwo prawne, 

bez żadnych dodatkowych warunków;  

V. zezwolić wnioskodawcy Markowi Rybakowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,08 zł 

(zero złotych 08/100), jako świadczenia pieniężnego należnego Zofii Maj tytułem wierzytelności 

zabezpieczonej hipoteką w kwocie 0,08 zł ( zero złotych 08/100) ustanowioną na rzecz w/w 

wierzyciela na nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej TB1S/00041160/8 z tym 

zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz następców prawnych Zofii Maj po 

okazaniu dokumentów wykazujących następstwo prawne, bez żadnych dodatkowych warunków;  

VI. zezwolić wnioskodawcy Markowi Rybakowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,08 

zł (zero złotych 08/100), jako świadczenia pieniężnego należnego Jadwidze Dyl tytułem 

wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 0,08 zł ( zero złotych 08/100) ustanowioną na 

rzecz w/w wierzyciela na nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej TB1S/00041160/8 z 

tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz następców prawnych Jadwigi Dyl po 

okazaniu dokumentów wykazujących następstwo prawne, bez żadnych dodatkowych warunków;  

 



VII. zezwolić wnioskodawcy Markowi Rybakowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,03 

zł (zero złotych 03/100), jako świadczenia pieniężnego należnego Józefowi Mazurowi tytułem 

wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 0,03 zł( zero złotych 03/100) ustanowioną na 

rzecz w/w wierzyciela na nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej TB1S/00041160/8 z 

tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz następców prawnych Józefa Mazura 

po okazaniu dokumentów wykazujących następstwo prawne, bez żadnych dodatkowych 

warunków;  

 

VIII. dla nieznanych wierzycieli ustanowić kuratora w osobie Moniki Dąbrowskiej- pracownika 

Sądu Rejonowego w Stalowej Woli;  

 

IX. przyznać kuratorowi ustanowionemu dla nieznanych wierzycieli- pracownikowi Sądu 

Rejonowego w Stalowej Woli Monice Dąbrowskiej wynagrodzenie w kwocie 60 zł (sześćdziesiąt 

złotych 00/100) z tytułu reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, przy czym wypłacić je 

z zaliczki uiszczonej przez wnioskodawcę.  

 

 



 
 


