
Dnia 24 sierpnia 2017r. 

Sygn. akt I Ns 100/17 

Ogłoszenie 
 

Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach  I Wydział Cywilny z wniosku 

Czesława Magdoń i Władysławy Magdoń pod sygn. akt I Ns 100/17  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  928 o 

pow. 0,6950 ha (pastwiska trwałe, grunty orne), położonej w Górze 

Ropczyckiej, nr 643 o pow. 0,25 ha (grunty rolne zabudowane, grunty 

zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), położonej w Zagorzycach, 

gm. Sędziszów Młp., powiatu ropczycko-sędziszowskiego, woj. 

podkarpackiego. 

Działka ewidencyjna nr 928 położona w Górze Ropczyckiej powstała z 

p.gr. 587/1, p.gr. 588/2 objętych Zbiorem Dokumentów nr 462.   

Działka ewidencyjna nr 643 położona w Zagorzycach powstała z p.b. 4, 

p.gr. 24/1, p.gr.25, p.gr. 26, objętych Zbiorem Dokumentów nr 463 oraz księgą 

gruntową Lwh 1259 gm.kat. Zagorzyce zaginioną. 

W Zbiorze Dokumentów nr 642 jako współwłaściciele ujawnieni są:  

Czesław Magdoń s. Jana i Honoraty w 3/8 cz., Władysława Magdoń c. Józefa i 

Marii w 3/8 cz., Maria ze Siwców Skiba c. Józefa i Anieli w ¼ cz. 

W Zbiorze Dokumentów nr 643 jako współwłaściciele ujawnieni są: 

Czesław Magdoń s. Jana i Honoraty w 1/4 cz., Władysława Magdoń c. Józefa i 

Marii w 1/4 cz., Maria ze Siwców Skiba c. Józefa i Anieli w1/4 cz., Franciszek 

Siwiec s. Józefa i Anieli w 1/4 cz.  

Zgodnie z twierdzeniami wniosku powyższe nieruchomości na dzień  

4 listopada 1971r. znajdowały się w samoistnym posiadaniu wnioskodawców 

Czesława Magdoń s. Jana i Honoraty oraz Władysławy Magdoń c. Józefa i 

Marii, którzy objęli je w posiadanie w dniu 17 października 1971r. 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 Zbiorze Dokumentów: Franciszku Siwiec s. 

Józefa i Anieli oraz Marii ze Siwców Skiba c. Józefa i Anieli, 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  


