
Dnia 29 listopada 2016r. 

Sygn. akt I Ns 497/15 

Ogłoszenie 
 

Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach  I Wydział Cywilny z wniosku 

Stanisława Kłósek  pod sygn. akt I Ns 497/15  toczy się postępowanie o 

stwierdzenie  zasiedzenia własności udziału ½  części w nieruchomościach 

oznaczonych  jako działki ewidencyjne: nr 524 o pow. 0,21 ha (pastwiska 

trwałe, grunty orne),  nr 526 o pow. 0,18 ha (pastwiska trwałe, grunty orne),            

nr 536 o pow. 0,10 ha ( grunty orne),  nr 544 o pow. 0,23 ha ( łąki trwałe),               

nr 550/1 o pow. 0,51 ha ( łąki trwałe, grunty orne), nr 540/1 o pow. 0,12 ha 

(grunty orne), nr 540/2 o pow. 0,10 ha (grunty orne) oraz o stwierdzenie 

zasiedzenia własności całej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 

nr 540/3 o pow. 0,08 ha (grunty orne), położonych w Zagorzycach, gminy 

Sędziszów Młp.,  powiatu ropczycko-sędziszowskiego, woj. podkarpackiego. 

Działki ewidencyjne nr 524, 526, 536, 544, 550/1, 540/1, 540/2, położone 

w Zagorzycach powstały z parcel gruntowych objętych zbiorem dokumentów 

ZD nr 152 oraz księgą gruntową Lwh 971 gm.kat. Zagorzyce zaginioną. 

W zbiorze dokumentów ZD nr 152 jako właścicielka do ½ części 

ujawniona jest Helena z Dryjów Ratajowa c. Karola i Marii. 

Wnioskodawca Stanisław Kłósek wnosi o stwierdzenie, że Stanisław 

Kłósek s. Józefa i Władysławy oraz Wanda Kłósek c. Gustawa i Heleny nabyli 

przez zasiedzenie z dniem 23 maja 2010r. na zasadzie ustawowej wspólności 

majątkowej małżeńskiej własność udziału ½ części w nieruchomościach 

oznaczonych jako działki ewidencyjne nr:  524, 526, 536, 544, 550/1, 540/1, 

540/2, położonych w Zagorzycach, który to udział nie jest objęty zbiorem 

dokumentów ZD nr 152, w miejsce Kazimierza Drozda, który zmarł w 1943r,                

a po którym spadkobiercami byli: wdowa Franciszka z Wołcyrzów Drozdowa, 

dzieci Zofia z Drozdów Srokowa, Helena Drozd, Kazimiera z Drozdów 

Urbanowicz. 

Wnioskodawca Stanisław Kłósek wnosi ponadto o stwierdzenie, że 

Stanisław Kłósek s. Józefa i Władysławy oraz Wanda Kłósek c. Gustawa i 

Heleny nabyli przez zasiedzenie z dniem 23 maja 2010r. na zasadzie ustawowej 

wspólności majątkowej małżeńskiej własność  całej nieruchomości oznaczonej 

jako działka ewidencyjna nr 540/3, położonej w Zagorzycach w miejsce Jakuba 

Drozda s. Jana i Katarzyny ujawnionego w księdze wieczystej KW nr 

RZ1R/00004716/0. 

Zgodnie z twierdzeniami wnioskodawcy, wnioskodawca Stanisław 

Kłósek i jego żona Wanda Kłósek objęli w samoistne posiadanie całe wyżej 

wymienione nieruchomości w dniu przekazania im własności i posiadania 

gospodarstwa rolnego przez Helenę Rataj tj. w dniu 23 maja 1980r.   

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności 

spadkobierców po Kazimierzu Drozd oraz po Jakubie Drozd, aby w terminie             



3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w 

Ropczycach I Wydział Cywilny (39-100 Ropczyce, ul. Słowackiego 7, woj. 

podkarpackiego) i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym 

wypadku ich udział w postępowaniu zostanie pominięty, a Sąd stwierdzi 

nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.  
 

                                                                            Sędzia Sądu Rejonowego                       

                                                                                 Elżbieta Midura 
 

 

 

 


