
Sygn. akt I Ns 204/22 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 

 W Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli toczy się postępowanie w sprawie  

I Ns 204/22 z wniosku Teresy Kwiatkowskiej  o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie 

własności nieruchomości położonych w Zdziechowicach II, gmina Zaklików, powiat 

stalowowolski, woj. podkarpackie, nieposiadających urządzonej księgi wieczystej: działka nr 

ewid. 104 stanowiąca grunt orny, o pow. 1,0149 ha, działka nr ewid. 2602 stanowiąca grunt 

zadrzewiony, o pow. 0,1845  ha, działka nr ewid. 819 stanowiąca las, o pow. 0,4953 ha, działka 

nr ewid. 275 stanowiąca grunt orny, o pow. 0,3309 ha, działka nr ewid. 264 stanowiąca grunt 

orny, o pow. 0,2429 ha, działka nr ewid. 784 stanowiąca las, o pow. 1,3354 ha, działka nr ewid. 

271 stanowiąca grunt rolny zabudowany, o pow. 0,0482 ha oraz działka nr ewid. 270 

stanowiąca grunt rolny zabudowany, o pow. 0,0916 ha.   

Na działki o nr ewidencyjnych 264, 819, 275, 270 został w dniu 21.01.1976 r. 

wystawiony Akt Własności Ziemi Gu.on.451/Zdziechowice II-36-94/76 na rzecz Rozalii 

Jabłońskiej c. Jana i Jadwigi zd. Krawiec. Na działki o nr ewidencyjnych 271, 104, 2602 został 

w dniu 11.03.1976 r. wystawiony Akt Własności Ziemi Gu.on.451/Zdziechowice II-36-356/76 

na rzecz Stefana Pokwapisza s. Jana i Rozalii. Na działkę o nr ewidencyjnym 784 został w dniu 

11.03.1976 r. wystawiony Akt Własności Ziemi Gu.on.451/Zdziechowice II-36-572/76 na 

rzecz Rozalii Jabłońskiej c. Jana i Jadwigi zd. Krawiec oraz Stefana Pokwapisza s. Jana i 

Rozalii. 

W/w nieruchomość znajdują się  aktualnie w posiadaniu Teresy Kwiatkowskiej.  

Sąd wzywa wszystkich właścicieli ww. nieruchomości, a w szczególności następców 

prawnych Roazalii Jabłońskiej, Stefana Pokwapisza, Krystyny Kanii, Zbigniewa Pokwapisz, 

bądź ich spadkobierców,  aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili 

się do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli i wykazali swoje prawa do tych nieruchomości.   

 O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże Sąd stwierdzi 

zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane. 

 

 

 


