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Ogłoszenie 

 

 Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach I Wydziałem  Cywilnym pod sygn. akt I Ns  

257/15  z wniosku Jadwigi Porcz, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez 

zasiedzenie, na rzecz wnioskodawczyni Jadwigi Porcz, własności  nieruchomości oznaczonych 

numerami ew: 

- 1224 o pow. 1,23 ha, stanowiąca tereny mieszkaniowe, lasy, pastwiska i grunty orne, położona 

w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, woj. 

podkarpackim, dla której  Sąd Rejonowy w Ropczycach prowadzi księgę wieczystą o nr 

RZ1R/00011136/2, w której ujawnione jest prawo własności Wojciecha Brzostowskiego, syna 

Józefa i Rozalii, natomiast w ewidencji gruntów jako współwłaściciele są wykazani: 

Władysława Bryk, Stanisław Brzostowski, Wawrzyniec Brzostowski, Stefania Fic, Ewa 

Jordanowa, Halina Lipińska, Genowefa Sowa. 

-  277 o pow. 0,37 ha,  280 o pow. 0,29 ha,  306 o pow. 0,35 ha, 2624 o pow.  0,08 ha, 1439/2, 

o pow.0,15 ha stanowiące grunty orne, pastwiska trwałe, tereny zadrzewione, położone 

w miejscowości Nawsie, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, woj. podkarpackim, których 

właścicielem zgodnie z  Aktem Własności Ziemi z 4 września 1975 r. wydanym przez 

Naczelnika Gminy Wielopole Skrzyńskie RGn 451/20/814/75 jest Wojciech Brzostowski, syn 

Józefa i Rozalii, natomiast w ewidencji gruntów jako współwłaściciele są wykazani: 

Władysława Bryk, Stanisław Brzostowski, Wawrzyniec Brzostowski, Stefania Fic, Ewa 

Jordanowa, Halina Lipińska, Genowefa Sowa 

- 525 o pow. 1,08 ha stanowiąca gruntu rolne zabudowane, grunty zadrzewione, pastwiska 

trwałe, grunty orne i sady, położona w miejscowości Nawsie, w powiecie ropczycko-

sędziszowskim, woj. podkarpackim, dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach prowadzi księgę 

wieczystą o nr RZ1R/00010548/6, w której ujawnione jest prawo własności Wojciecha 

Brzostowskiego, syna Józefa i Rozalii, natomiast w ewidencji gruntów jako współwłaściciele 

są wykazani: Władysława Bryk, Stanisław Brzostowski, Wawrzyniec Brzostowski, Stefania 

Fic, Ewa Jordanowa, Halina Lipińska, Genowefa Sowa 

 Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych 

Władysławy Bryk, aby w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania  ogłoszenia zgłosili się 

w Sądzie Rejonowym w Ropczycach Wydziale I Cywilnym 39-100 Ropczyce, 

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

udział w postępowaniu może zostać pominięty, a sąd stwierdzi zasiedzenie o ile zostanie ono 

udowodnione. 

 

 


