
UCHWAŁA  Nr XI/92/15
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 25 czerwca 2015 roku

w  sprawie:  wrażenia  zgody  na  ustanowienie  odpłatnej  służebności  gruntowej  na
nieruchomości nr  28/2 położonej w Ciekotach,  stanowiącej własność Gminy Masłów

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  9  litera  „a”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 518)  oraz

art. 285  i art. 287 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.

121) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża  się  zgodę  na  ustanowienie  odpłatnej  służebności  gruntowej  na  nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Masłów położonej w Ciekotach, oznaczonej w ewidencji gruntów

jako  działka  nr  28/2,  polegającej  na  prawie  przejazdu  i  przechodu  na  rzecz  każdoczesnych

właścicieli działek nr 27 i nr 26 położonych w Ciekotach.

§ 2.

Działki, o których mowa w § 1 przedstawione są na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej

uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna



U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XI/92/15

Rady Gminy Masłów
z dnia 25 czerwca 2015 roku

 Przedmiotem  niniejszej  uchwały  jest  wyrażenie  zgody  na  ustanowienie  odpłatnej
służebności  gruntowej  na  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Masłów położonej  w
Ciekotach,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  28/2,  polegającej  na  prawie
przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 27 i nr 26 położonych w
Ciekotach.

Z  wnioskiem o  ustanowienie  służebności  gruntowej  na  działce  numer  28/2  wystąpili
właściciele  działek  sąsiednich  o  numerach  26  i  27.  Powyższe  wynika  z  konieczności
skomunikowania w/w działek z drogą publiczną poprzez drogę wewnętrzną na działce 28/2.

 Ustanowienie  przedmiotowej  służebności  zapewni  każdoczesnym  właścicielom
nieruchomości władnącej, tj. działek nr 26 i 27 prawo do korzystania w oznaczonym zakresie z
nieruchomości obciążonej, stanowiącej działkę nr 28/2. Służebność ta będzie polegała na prawie
przejazdu i przechodu pasem szerokości 5 m.

Wysokość  jednorazowego  wynagrodzenia  z  tytułu  obciążenia  przedmiotowej  działki
gminnej służebnością zostanie określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

W związku z unormowaniem art. 285 Kodeksu cywilnego możliwe jest wyrażenie zgody
na ustanowienie przedmiotowej służebności.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013r.  poz.  594)  został  przygotowany  stosowny projekt
uchwały w powyższej sprawie.
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