
Sygn. akt I Ns 479/16 

Ogłoszenie 

 

 

 Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach Wydziałem I Cywilnym pod sygn. 

akt I Ns 479/16 z wniosku Stanisława Wozowicza i Krystyny Wozowicz toczy się 

postępowania o stwierdzenie przez zasiedzenie własności nieruchomości 

oznaczonych numerami ew.: 175/2 o pow. 0,02 ha oraz 175/4 o pow. 0,05 ha 

położonych w Górze Ropczyckiej.  

 Działka ew. 175/2 odpowiada dz.161 II etapu ewidencji gruntów, 

która powstała z pgr. 1 kat. gm. kat. Góra Ropczycka 205 cz. 267/ 1 pb. – objęte 

zamkniętym Lwh – 37. Zgodnie z zaświadczeniem hipotecznym w zamkniętej 

księdze gruntowej Lwh 37 gm. kat. Góra Ropczycka wpisane jest:  prawo 

własności do połowy na rzecz Maryanny z Wiewiórskich Siumowej oraz prawo 

własności do połowy na rzecz Stanisława Barana.  

W rejestrze gruntów jako posiadacz samoistny działki  nr 175/2 wskazany 

jest Jan Baran, syn Anieli Nieczajna, zam. Dąbrowa Górnicza, jako użytkownik 

wpisana jest Krystyna Wozowicz, c. Antoniego i Bronisławy, zam. Sędziszów 

Małopolski.  

Działka nr 175/4 odpowiada dz. 163 i 167 cz. II etapu ewidencji gruntów, 

które powstały: z pgr. 1 kat. gm.  kat. Góra Ropczycka 204/1 cz., 80 pb cz. – 

objęte zamkniętym Lwh – 36 oraz z pgr 1 kat. gm. kat. Góra Ropczycka 1098 cz. 

– objęta zamkniętym Lwh- 1 dobro publiczne. Zgodnie z zaświadczeniem w 

zamkniętej księdze gruntowej Lwh 36 gm. kat. Góra Ropczycka, wpisane jest 

prawo własności na rzecz: małoletniej Karoliny Grabcowej, małoletniej Ludwiki 

Grabcowej, małoletniej Maryanny Grabcowej, małoletniego Antoniego Grabca, 

, małoletniej Anieli Grabcowej, małoletniej Henryki Grabcowej, Józefa Grabca 

po 1/7 części.  

W rejestrze gruntów jako posiadacz samoistny działki nr 175/4 wpisana 

jest Krystyna Wozowicz, c. Antoniego i Bronisławy, zam. Sędziszów Małopolski.  

Zgodnie z wnioskiem stwierdzenie nabycia własności powinno nastąpić 

na rzecz obojga wnioskodawców. Nieruchomości pozostają we władaniu 

wnioskodawców.  



Sąd wzywa  wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców 

prawnych Maryanny z Wiewiórskich Siumowej, Stanisława Barana, Jana Barana, 

Karoliny Grabcowej, Ludwiki Grabcowej, Maryanny Grabcowej, Antoniego 

Grabca, Anieli Grabcowej, Henryki Grabcowej, Józefa Grabca, aby w terminie 3 

miesięcy od daty opublikowania ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym 

w Ropczycach ( 39-100 Ropczyce ul. Słowackiego 7, woj. Podkarpackie) 

i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku ich udział 

w postępowaniu może zostać pominięty, a sąd stwierdzi nabycie własności 

nieruchomości o ile to zostanie udowodnione.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


