
 

Sygn. akt I Ns 347/17 

Ogłoszenie 

 

 

 Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach I Wydziałem Cywilnym pod 

sygn. akt I Ns 347/17, z wniosku Emila Dziedzic  toczy się postępowanie o  

zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Małej gm. Ropczyce  

oznaczonej numerem ew. 2287 o pow. 1,1817 ha , nr. ew. 2290/1 o pow. 

0,6212ha , nr. ew. 2512 o pow. 0,1010 powiat ropczycko- sędziszowski woj. 

podkarpackie. 

Działka ew.nr.2287 powstała z  pgr.1kat.3253,3252,3251,3254/5,3213/120 obj.  

Lwh 458 cd.Kw.RZ1R /00001381/1 Sądu Rejonowego w Ropczycach ,w której 

ujawnione jest prawo własności  na rzecz Marianny Dziedzicowej  do 10/16  

części, na rzecz Stanisława Dziedzic do 1/16  części, na rzecz Jędrzeja  Dziedzic 

do 1/16  części, na rzecz Wojciecha Dziedzic do 1/16  części, na rzecz Pawła 

Dziedzic do 1/16  części, na rzecz Michała Dziedzic do 1/16  części, na rzecz 

Elżbiety Księżek do 1/16  części. 

Działka ew.nr.2290/1 powstała z  pgr .1 kat. 3213/121 obj. Lwh 458 

cd.Kw.RZ1R /00001381/1 Sądu Rejonowego w Ropczycach w której ujawnione 

jest prawo własności  na rzecz Marianny Dziedzicowej  do 10/16  części, na 

rzecz Stanisława Dziedzic do 1/16  części, na rzecz Jędrzeja  Dziedzic do 1/16  

części, na rzecz Wojciecha Dziedzic do 1/16  części, na rzecz Pawła Dziedzic do 

1/16  części, na rzecz Michała Dziedzic do 1/16  części, na rzecz Elżbiety 

Księżek do 1/16  oraz części, cz.pgr.1 kat. 3213/43 – obj. niewiadomym Lwh 

gm.kat. Mała 

Działka ew.nr.2512 powstała z  pgr .1 kat. 3590 obj. Lwh 996 czynne gm. Kat. 

Mała ,w którym  ujawnione jest prawo własności  na rzecz Wojciecha Dziedzic 

s. Wojciecha do całości. 



W  wypisie z rejestru gruntów z dn.7.11.2017r. sporządzonym przez 

Starostwo Powiatowe w Ropczycach jako użytkownik   wskazana jest Brygida 

Dziedzic c. Jana i Honoraty  zam. Mała 319 natomiast w protokole stwierdzenia 

stanu władania z dnia 24 stycznia 1969r. nr.511 jako władający wskazany jest 

Emil  Dziedzic s. Wojciecha i Brygidy . 

Zgodnie z wnioskiem  zasiedzenie własności nieruchomości powinno 

nastąpić na rzecz Emil  Dziedzic s. Wojciecha i Brygidy  i jego żony Marii 

Dziedzic c. Stefana i Weroniki  zamieszkałych Mała 319 na zasadzie ustawowej 

wspólności majątkowej małżeńskiej. 

 

 Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 miesięcy od 

daty wywieszenia powyższego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w 

Ropczycach Wydziale I Cywilnym z siedzibą w Ropczycach 39-100 Ropczyce , 

ul. Słowackiego 7 i wykazali swe prawa do nieruchomości gdyż w przeciwnym 

wypadku ich udział w postępowaniu może zostać pominięty. 

 

 

 

 

 

 


