
Sygn. akt I Ns 59/17                                                            Ropczyce  17.09.2018 r. 

 

 

 

Ogłoszenie 

 

 Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach Wydziałem I Cywilnym pod 

sygn. akt I Ns  59/17 z wniosku Józefa Bajora i Anny Bajor toczy się 

postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie, na rzecz 

wnioskodawców, na zasadzie ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej, 

własności nieruchomości oznaczonych numerami ew: 

- 287 o pow. 0,60 ha (grunty orne), położonej w Kamionce, w powiecie 

ropczycko-sędziszowskim, która powstała z pgr. l. kat. 592/4 obj. K. w. 

RZ1R/00005498/2, w której jako właściciel ujawniona jest Agata Pichla, 

natomiast w ewidencji gruntów oraz w akcie własności zmieni z 13.08.1973 r. 

UG-6042/18/135/76 wydanym przez Naczelnika Gminy w Ostrowie jako 

właściciel wymieniony jest Stanisław Świder, syn  Andrzeja i Marii, 

- nr 518 o pow. 0,21 ha (grunty orne), położonej w Kamionce, w powiecie 

ropczycko-sędziszowskim, która powstała z pgr. l. kat. 457, 459, cz. 2309 i cz. p. 

bud. 35, obj. zam. lwh 22 gm. kat. Kamionka w stosunku do której w ewidencji 

gruntów oraz w akcie własności ziemi z dnia 13.08.1973 r. UG -6042/18/135/76 

wydanym przez Naczelnika Gminy w Ostrowie jako właściciel wymieniony jest 

Stanisław Świder syn  Andrzeja i Marii, 

-  nr 519 o pow. 0,92 (lasy, grunty orne i pastwiska trwałe), położonej w 

Kamionce, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, która powstała z pgr l. kat. 461 

obj. zam. lwh 291 i pgr. l. kat. 460 obj. zam. lwh 22 gm. kat. Kamionka w stosunku 

do której w ewidencji gruntów oraz w akcie własności ziemi z dnia 13.08.1973 r. 

UG-6042/18/135/76 wydanym przez Naczelnika Gminy w Ostrowie jako 

właściciel wymieniony jest Stanisław Świder, syn  Andrzeja i Marii, 

 Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od 

daty opublikowania ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Ropczycach 

I Wydziale Cywilnym 39-100 Ropczyce, ul. Słowackiego 7 i wykazali swe prawa 

do nieruchomości gdyż w przeciwnym wypadku ich udział w postępowaniu może 

zostać pominięty.  

 


