
Dnia 30 marca 2017r. 

Sygn. akt I Ns 367/16 

Ogłoszenie 
 

Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach  I Wydział Cywilny z wniosku 

Elżbiety Teresy Wróbel pod sygn. akt I Ns 367/16  toczy się postępowanie                               

o uregulowanie ( w trybie ustawy z dnia 26 października 1971r. o uregulowaniu 

własności gospodarstw rolnych Dz.U. z 1971r., Nr 27, poz. 250 ze zm.) 

własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: nr  576 o pow. 

0,32 ha (pastwiska trwałe, grunty orne), nr 672 o pow. 0,39 ha (grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), nr 684 o pow. 0,26 ha (lasy, 

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), nr 1594 o pow. 0,07 ha 

(łąki trwałe), położonych  w Łączkach Kucharskich,  gm. Ropczyce, powiatu 

ropczycko-sędziszowskiego, woj. podkarpackiego. 

Działka ewidencyjna nr 672 położona w Łączkach Kucharskich powstała 

m.in. z p.gr.875, cz. 877/1 objętych księgą gruntową Lwh 67 gm.kat. 

Łopuchowa zamkniętą. Pozostałe parcele katastralne z których powstały wyżej 

wymienione działki objęte są zaginionymi lub niewiadomymi księgami 

gruntowymi.  

W ewidencji gruntów  oraz w protokole stwierdzenia stanu władania 

gruntami z dnia 28.10.1968r. nr 564 jako samoistny posiadacz wyżej 

wymienionych nieruchomości ujawniony jest Michał Woźny s. Wojciecha i 

Marii.   

Zgodnie z twierdzeniami wniosku powyższa nieruchomość na dzień  

4 listopada 1971r. znajdowała się w samoistnym posiadaniu rodziców 

wnioskodawcy tj. Michała Woźny s. Wojciecha i Marii oraz Heleny Woźna c. 

Stefana i Wiktorii, którzy objęli je w posiadanie przed 1952r. Stwierdzenie 

nabycia własności powinno nastąpić na ich rzecz na zasadzie ustawowej 

wspólności majątkowej małżeńskiej. 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności 

spadkobierców po ujawnionych w Lwh 67 gm.kat. Łopuchowa: Janie Wójciku 

s. Katarzyny z Borysów, Michale Wójciku s. Katarzyny z Borysów, Marii z 

Wójcików Marciowej, 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  

                                                                             
 


