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Sygn. akt VI Ns 130/17/S
Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie informuje, że w sprawie
o sygnaturze VI Ns 130/17/S z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, przy uczestnictwie Marii
Handzel i Agnieszki Kunikowskiej - kuratora nieznanych wierzycieli, zostało wydane
w dniu 5 lutego 2018 roku postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu
sądowego na okres dziesięciu lat kwoty 26032, 00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy
trzydzieści dwa złote 00/100) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją
Wojewody

Małopolskiego

z

dnia

23

stycznia

7570.5.606.2015.JR za przejętą na rzecz

Skarbu

2017

roku,

Państwa

znak

WS-II-

nieruchomość

o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 4657/4 o powierzchni
0, 0552 ha, obręb Skomielna Biała, jednostka ewidencyjna Lubień (nieobjętej księgą
wieczystą ani zbiorem dokumentów), której własność przeszła na rzecz Skarbu
Państwa z dniem 10 lipca 2015 roku na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego
nr 11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku, znak WI-1X.7820.1.2.2014 o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej „Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków - Rabka Zdrój
na odcinku Lubień - Rabka Zdrój od kilometra 713 + 580, 21 do kilometra 729 + 410,
00 oraz budowa nowego odcinka drogi nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój
Chabówka od kilometra 0 + 000, 00 do kilometra 0 + 877, 22”, która na dzień
ostateczności decyzji należała w 14 części do Stanisława Handzla (zmarłego) i w 14
części do Marii Handzel, ale z uwagi na brak założonej księgi wieczystej nie ma
możliwości ustalenia faktycznych właścicieli tej nieruchomości.
Uprawnionymi do odbioru są osoby, wykażą, że były w dniu 10 lipca 2015 roku
właścicielami lub są następcami prawnymi osób będących w dacie 10 lipca 2015 roku
właścicielami nieruchomości opisanej w punkcie I. Sąd wzywa wierzycieli do
przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego.
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