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Janusz, po których pozostały udziały w nieruchomościach 
rolnych, położonych w Lutczy gmina Niebylec.

Wzywa się następców prawnych po spadkodawcach Janie 
Janusz, s. Józefa i Balbiny, zmarłym dnia 15 października 
2006 r. w Lutczy, ostatnio zamieszkałym w Lutczy, i po Edwar-
dzie Janusz, s. Józefa i Balbiny, zmarłym dnia 23 czerwca 
2008 r. w Lutczy, ostatnio stale zamieszkałym w Lutczy, aby 
w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia 
zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym 
razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu 
nabycia spadku.

4. 
Stwierdzenie zasiedzenia – 

wezwanie zainteresowanych 
przez ogłoszenie

Poz. 11766. Wnioskodawca Gmina Wiśniowa. Sąd Rejonowy 
w Strzyżowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 155/17. 
[BMSiG-10871/2018]

Przed Sądem Rejonowym w Strzyżowie, I Wydziałem Cywil-
nym, pod sygn. akt I Ns 155/17 toczy się postępowanie w spra-
wie z wniosku Gminy Wiśniowa z udziałem Skarbu Państwa - 
Starosty Strzyżowskiego o stwierdzenie zasiedzenia własno-
ści nieruchomości w postaci działek nr 30/2, 207/3, 30/1, 30/3, 
położonych w Kalembinie, gmina Wiśniowa.

Wzywa się współwłaścicieli działek nr 30/1, 30/2, 30/3, położo-
nych w Kalembinie gmina Wiśniowa, a to: Adelę z Libuchów 
Pasternakową, Antoniego Pasternaka, Henrykę z Malesz-
ków Furtkową, Wawrzyńca Maleszki, Emilię z Maleszków 
Furtkową, Jana Furtek, Henrykę Furtek bądź ich następców 
prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukaza-
nia się ogłoszenia zgłosili i uprawdopodobnili swoje prawa do 
działek nr 30/1, 30/2, 30/3, położonych w Kalembinie, gmina 
Wiśniowa, gdyż w przeciwnym razie wniosek może zostać 
uwzględniony.

6. 
Inne

Poz. 11767. Wnioskodawca Stanisław Podgórski. Sąd 
Rejonowy w Ropczycach, I Wydział Cywilny, sygn. akt 
I Ns 187/17. 
[BMSiG-10864/2018]

Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach, I Wydział Cywilny, 
z wniosku Stanisława Podgórskiego pod sygn. akt I Ns 187/17 
toczy się postępowanie o uregulowanie (w trybie ustawy 
z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności 

gospodarstw rolnych Dz. U. z 1971 r., Nr 27, poz. 250 ze zm.) 
własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewiden-
cyjna nr 1498, o pow. 0,3689 ha (lasy, grunty zadrzewione 
i zakrzewione na użytkach rolnych), położonej w Małej, gm. 
Ropczyce, powiatu ropczycko-sędziszowskiego, woj. podkar-
packiego.
Działka ewidencyjna nr 1498 położona w Małej powstała 
z parcel katastralnych objętych zamkniętymi księgami grun-
towymi Lwh 169 i 172 gm. kat. Mała.
Wnioskodawca podnosi, iż powyższa nieruchomość na dzień 
4 listopada 1971 r. znajdowała się w jego samoistnym posia-
daniu, a objął ją w posiadanie na podstawie nieformalnej 
umowy darowizny zawartej ze swoim ojcem Władysławem 
Podgórskim, s. Antoniego i Zofii. 

Zgodnie z wnioskiem stwierdzenie nabycia własności 
powinno nastąpić na rzecz wnioskodawcy Stanisława Pod-
górskiego, s. Władysława i Anny.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 
3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie 
Rejonowym w Ropczycach, I Wydział Cywilny, i wykazali 
swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku 
ich udział w postępowaniu zostanie pominięty, a Sąd stwier-
dzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udo-
wodnione.

IX. 
OGŁOSZENIA 

WYMAGANE PRZEZ PRAWO 
RESTRUKTURYZACYJNE

Poz. 11768. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach. 
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ 
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis 
do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18 - Ap 1. 
[BMSiG-10841/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. 
Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 1/18.

Niniejszym zawiadamia się, że zarządca w postępowaniu sana-
cyjnym DORBUD S.A. w restrukturyzacji (KRS nr 0000157306) 
(sygn. akt V GRs 1/18 - Ap 1) w dniu 2 marca 2018 r. złożył 
spis wierzytelności, który można przeglądać w Biurze Obsługi 
Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszaw-
skiej 44.

W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia 
uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza 
sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzy-
telności, w tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który 
nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć 
sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytel-
ności w trybie art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978).


