Sygn. akt I Ns 77/15

Ropczyce 23 lutego 2018 r.

Ogłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach Wydziałem I Cywilnym pod
sygn. akt I Ns 77/15 z wniosku Danuty Tobiasz, toczy się postępowanie o
stwierdzenie, że Danuta Tobiasz oraz jej mąż Szymon Tobiasz nabyli przez
zasiedzenie, na zasadzie ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej, z dniem
1 stycznia 2010 r., własność:
1) nieruchomości oznaczonej nr ew. 1329 o pow. 0,30 ha stanowiącej użytki
rolne zabudowane, położonej w miejscowości Nockowa, powiecie
ropczycko-sędziszowskim, w woj. podkarpackim, w stosunku do której
jako właściciele, w ewidencji gruntów, wpisani są Jan Doroba, Ryszard
Doroba, Stanisław Doroba, Zofia Pazdan, Danuta Tobiasz, po 1/5 części,
2) nieruchomości oznaczonej nr ew. 1351 o pow. 0,05 ha, stanowiącej
pastwiska trwałe i działki położonej w miejscowości Nockowa, powiecie
ropczycko-sędziszowskim, w woj. podkarpackim, w stosunku do której,
jako użytkownik w ewidencji gruntów wpisany jest Józef Chmiel, s.
Tomasza i Małgorzaty.
3) nieruchomości oznaczonej nr ew. 1776 o pow. 0,08 ha, stanowiącej grunty
orne, położonej w miejscowości Nockowa, powiecie ropczyckosędziszowskim, w woj. podkarpackim, w stosunku, do której, jako
użytkownik w ewidencji gruntów wpisany jest Józef Chmiel, s. Tomasza i
Małgorzaty.
Z synchronizacji dla działki nr 1329 położonej w Nockowej w gminie
Iwierzyce, wynika, że działka ta powstała z p.b. 1852 objętej KW
RZ1R/00003587/9, p.b. 1853 objętej KW RZ1R/00003347/5, p.b. 1854 objętej
KW RZ1R/00003586/2 oraz 1855 objętej ZD. 4257. We wskazanych powyżej
księgach wieczystych oraz zbiorze dokumentów jako właściciel wpisany jest
Stanisław Chmiel, syn Augustyna i Marii.
Z synchronizacji dla działek nr 1351 i 1776 położonych w Nockowej w gminie
Iwierzyce wynika, że działka 1351 powstała z p.gr. 1862/1, objętej zaginionym
Lwh 388 dla gm. kat. Nockowa oraz, że dla działki 1776 brak jest materiałów
katastralnych i hipotecznych pozwalających na sporządzenie synchronizacji.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych 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.

