
Sygn. akt  I Ns 67/20  

 

 

OGŁOSZENIE  O  TOCZĄCYM  SIĘ POSTĘPOWANIU  

O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI   

 

 

W Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli  pod sygn. akt I  Ns 288/19    wszczęte zostało 

postępowanie z wniosku Dariusza Bis  z udziałem Janiny Bis i Marii Zalewskiej  – o nabycie 

przez zasiedzenie własności nieruchomości ( działek )  położonych  w Stalowej Woli to jest :  

 

-  działki ewidencyjnej nr 225  o powierzchni 0,1234 ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0005-Jelnia, powstała z części parceli gruntowej nr 3910 objętej 

LWH 1999 Gminy Katastralnej Pławo stanowiącej w opisie łąki trwałe, dla której 

brak jest urządzonej  księgi wieczystej, a w wykazach hipotecznych jako 

właściciele wpisani są Jan Bis s. Wojciecha, Maryanna ze Steców Galczakowa, 

Genowefa Chyła s. Tomasza, Bronisława Dudki,    

 

- działki  ewidencyjnej  nr 255 o powierzchni 0,1219 ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0005-Jelnia, powstała z części parceli gruntowej nr 3910 objętej 

LWH 1999 Gminy Katastralnej Pławo stanowiącej w opisie łąki trwałe, dla której 

brak jest urządzonej  księgi wieczystej, a w wykazach hipotecznych jako 

właściciele wpisani są Jan Bis s. Wojciecha, Maryanna ze Steców Galczakowa, 

Genowefa Chyła s. Tomasza, Bronisława Dudki,    

  

-  działki ewidencyjnej nr 272 o powierzchni 0,1311 ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0005-Jelnia, powstała z części parceli gruntowej nr 3910 objętej 

LWH 1999 Gminy Katastralnej Pławo stanowiącej w opisie łąki trwałe, dla której 

brak jest urządzonej  księgi wieczystej, a w wykazach hipotecznych jako 

właściciele wpisani są Jan Bis s. Wojciecha, Maryanna ze Steców Galczakowa, 

Genowefa Chyła s. Tomasza, Bronisława Dudki,    

 

-  działki ewidencyjnej nr 2869/2  o powierzchni 0,1390 ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0003-Centrum, powstała z części parceli gruntowej nr 3294/23   

stanowiąca  w opisie drogi, pastwiska trwałe  i grunty orne, objętą księgą 

wieczystą TB1S/00001289/6 gdzie jako właściciele  ujawnieni są Dariusz  Bis, 

Janina Bis i Maria Zalewska  

 

-  działki ewidencyjnej nr 2869/3  o powierzchni 0,0540 ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0003-Centrum, powstała z części parceli gruntowej nr 3294/23 



stanowiącej w opisie grunty  orne, objętej księgą wieczystą TB1S/00001289/6, 

gdzie jako właściciele  ujawnieni są Dariusz  Bis, Janina Bis i Maria Zalewska  

 

 

- działki ewidencyjnej nr 2724  o powierzchni 0,0884ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0003-Centrum, powstała z części parceli gruntowej nr 2940 objętej 

LWH 1455 Gminy Katastralnej Pławo, części parceli gruntowej nr 2941/2 objętej 

LWH 895 Gminy Katastralnej Pławo, części parceli gruntowej  nr 2941/1, która 

była objęta LWH 894 Gminy Katastralnej Pławo  oraz  części parceli gruntowej  nr 

2948 objętej LWH 1257Gminy Katastralnej Pławo stanowiącej w opisie pastwiska  

trwałe, dla której brak jest urządzonej  księgi wieczystej, a w wykazach 

hipotecznych jako właściciele wpisani są Jan Bis s. Wojciecha, Maryanna ze 

Steców Galczakowa, Genowefa Chyła s. Tomasza, Bronisława Dudki,     

 

-  działki ewidencyjnej nr 2725  o powierzchni  0,0670 ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0003-Centrum, powstała z części parceli gruntowej nr 2940  objętej 

LWH 1455 Gminy Katastralnej Pławo, stanowiącej w opisie grunty orne dla której 

brak jest urządzonej  księgi wieczystej,  a w wykazach hipotecznych jako 

właściciele wpisani są Jan Bis s. Wojciecha, Maryanna ze Steców Galczakowa, 

Genowefa Chyła s. Tomasza, Bronisława Dudki,    

 

-  działki ewidencyjnej nr 2726/1  o powierzchni  0,0833 ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0003-Centrum, powstała z części parceli gruntowej nr 2939/1  

objętej LWH 1455 Gminy Katastralnej Pławo,  stanowiącej w opisie grunty orne 

dla której brak jest urządzonej  księgi wieczystej, a w wykazach hipotecznych jako 

właściciele wpisani są Jan Bis s. Wojciecha, Maryanna ze Steców Galczakowa, 

Genowefa Chyła s. Tomasza, Bronisława Dudki,    

 

-  działki ewidencyjnej nr 2726/2  o powierzchni  0,0159 ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0003-Centrum, powstała z części parceli gruntowej nr 2939/1  

objętej LWH 1455 Gminy Katastralnej Pławo, stanowiącej w opisie grunty orne 

dla której brak jest urządzonej  księgi wieczystej, a w wykazach hipotecznych jako 

właściciele wpisani są Jan Bis s. Wojciecha, Maryanna ze Steców Galczakowa, 

Genowefa Chyła s. Tomasza, Bronisława Dudki,    

 

-  działki ewidencyjnej nr 2726/3  o powierzchni  0,0480 ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0003-Centrum, powstała z części parceli gruntowej nr 2939/1  

objętej LWH 1455 Gminy Katastralnej Pławo, stanowiącej w opisie grunty orne 

dla której brak jest urządzonej  księgi wieczystej, a w wykazach hipotecznych jako 

właściciele wpisani są Jan Bis s. Wojciecha, Maryanna ze Steców Galczakowa, 

Genowefa Chyła s. Tomasza, Bronisława Dudki,   ,  

 

-  działki ewidencyjnej nr 2869/1  o powierzchni  0,0684 ha,  położona w obrębie 

ewidencyjnym 0003-Centrum, powstała z części parceli gruntowej nr 3294/23  



objętej księgą wieczystą TB1S/00001289/6 stanowiącej w opisie grunty  

przeznaczone pod budowę dróg,  w której jako właściciel ujawniony jest Skarb  

Państwa.  

 

 

 Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3  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 zasiedzenie, jeżeli zostanie ono 

udowodnione. 

 

 

 

Stalowa Wola, dn. 13.07.2020 r.     

 

                                                                                       Sędzia Sądu Rejonowego  

                                                                                                Liliana Hamera  

 

 

 

 

 


