Sygn. akt I Ns 4/19

ZARZĄDZENIE
Dnia 18 kwietnia 2019 r.
Sędzia Sądu Rejonowego w Kępnie Agnieszka Piasta
w Wydziale I Cywilnym
po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Kępnie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku sprawy z wniosku Haliny Szubert
z udziałem Grażyny Zając, Henryka Szubert, Piotra Szubert, Anny Witkowskiej,
Karoliny Ozdoba, Ariela Szubert i Krzysztofa Szubert
o dział spadku po Czesławie Szubert
zarządza:
1. Ustanowić dla uczestnika postępowania Krzysztofa Szubert, ostatnio stale zamieszkałego
63- 600 Kępno, Osiedle 700-lecia 8/42, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora
w osobie radcy prawnego Agnieszki Krupińskiej, Kancelaria Radcy Prawnego w Kępnie,
ul. Piotra Potworowskiego 15, 63- 600 Kępno,
2. Dokonać ogłoszeń o ustanowieniu kuratora na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w
Kępnie i lokalu Urzędu Miasta i Gminy Kępno oraz na stronie internetowej Sądu
Rejonowego w Kępnie, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono przez okres 1
(jednego) miesiąca, z pouczeniem, iż wnioski i inne pisma procesowe wymagające
dokonania czynności procesowej będą doręczane do rąk ustanowionego kuratora, aż do
zgłoszenia się strony zastępowanej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
SSR Agnieszka Piasta

Sygn. akt I Ns 161/17

OGŁOSZENIE
„Sąd Rejonowy w Kępnie zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2019 r. Agata
Nolbert jako przedstawiciel ustawowy małoletniej Małgorzaty Nolbert
spadkobierczyni Wiesława Lecha Niełacnego, PESEL 54010107398,

zmarłego w dniu 19 maja 2015 r. w Bralinie, mającego ostanie miejsce
zwykłego pobytu w miejscowości Bralin, ul. Jana i Józefa Dirbachów 9,
złożyła wykaz inwentarza.
Wykaz zarejestrowano pod sygn. akt I Ns 31/19.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką
potrzebę dostatecznie uzasadni, w sekretariacie I Wydziału Cywilnego
Sądu Rejonowego w Kępnie w godzinach urzędowania.
Na wiosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym
do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub
wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy
sąd spadku wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza”.

