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Sygn. akt  I Ns 264/18      

 

 

OGŁOSZENIE  O  TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU  

uregulowanie własności nieruchomości  

 

W Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli  pod sygn. akt I  Ns 264/18  wszczęte zostało 

postępowanie z wniosku Zofii Kotwica zamieszkałej w Stalowej Woli z udziałem  

 - Walerii Rychlak.  zam. w Stalowej Woli,  

-  Władysława Gorzula  zam.  w Stalowej Woli  

-  Tadeusza Gorzula zam. w  Turbi,  

- Tadeusza Gorzula zam. w Stalowej Woli,  

- Józefa Drozd za.  W Rzeczycy Okrągłej ,  

- Anny  Hamot zam. w Stalowej Woli,  

- Zofii Tarki zam. w Stalowej Woli,  

- Elżbiety Machaj zam. w Obojna,  

- Wiesława Gorzula zam. w Stalowej Woli,  

- Andrzeja Gorzula  zam. w Stalowej Woli,  

- Waldemara Gorzula zam. w Stalowej Woli,  

 - Elżbiety Gołąb zam. w Stalowej Woli,  

- Izabeli Ataman zam. w Stalowej Woli  

- Barbara Ataman  zam. Stalowa Wola,  

- Waldemar  Ataman  zam. Stalowa Wola 

 

 o uwłaszczenie  na rzecz Felicji Kotwica i Władysława Kotwica nieruchomości 

położonych  w Stalowej Woli  obręb 0001 Charzewice   to jest :  

 

- działka ewidencyjnej nr 26/1, stanowiąca grunty rolne i zabudowane  o 

powierzchni 0,610 ha, powstała z parceli budowalnej  nr  186/1, parceli gruntowej nr 790/3 

oraz części parceli budowalnej 185, które  objęte były  wykazem hipotecznym  nr 67 gminy 

katastralnej Charzewice, w której ujawnieni  są jako współwłaściciele Marjanna z Gorzulów  

Piotrowska w 1/8 cz., Stanisław Gorzula w 1/8 cz.,  Zofia z Abroziewiczów Gorzulowa w 4/8 

cz., Bolesław Woźniczka 2/64 cz., małoletnia  Waleria Woźniczka w 3/64 cz.,  małoletnia  

Maria Woźniczka 3/64 cz., Michał Gorzula w 1/16 cz.  i Jan Gorzula w 1/16 cz.  przy czym z 

pozostałej części parceli budowalnej 185 utworzona została działka ewidencyjna  26/2, której 



właścicielką jest  Felicja  Kotwica i   która urządzoną ma  księgę wieczystą  nr 

TB1S/00040695/0.  

 

- działka ewidencyjna nr 30  stanowiąca  grunty orne  o powierzchni 0,1294 ha, 

powstała z  parceli gruntowej  numer  767/2 , która objęta była  wykazem hipotecznym gminy 

katastralnej Charzewice  numer 66, w której ujawniony jest jako właściciel Stanisław 

Gorzula,  

    

-  część działki  ewidencyjnej  nr 75  stanowiącej  grunty  rolne  zabudowane i grunty 

orne  o powierzchni około  0, 11 ha, ( z łącznej powierzchni 0,4869 ha )  w części , której 

powstała z parceli gruntowej  numer  1417/1 objętej wykazem hipotecznym  gminy 

katastralnej Charzewice nr 304 wpisaną jako dawniej stanowiącą drogę polną miejscowości 

Sochy, a dla pozostałej części  tej nieruchomość  to jest działki ewidencyjnej nr 75 urządzoną 

jest księga wieczysta TB1S/00040695/0 i prawo własności  wpisane jest na  Felicję Kotwica,  

 

 

 Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane,   aby w terminie trzech miesięcy  od ukazania 

się ogłoszenia, zgłosiły się do  Sądu i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą 

zostać pominięte w postępowaniu, a sąd stwierdzi uregulowanie własności , jeżeli zostanie 

ono udowodnione. 

 

Stalowa Wola, dn. 19 października  2018 r.     

 

                                                                                       Sędzia Sądu Rejonowego  

                                                                                                Liliana Hamera  

 

 

 

 


