
ZARZĄDZENIE NR W.0050.41.2022 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Przesmyki, położonej w obrębie ewid. 0014 Pniewiski, gm. Przesmyki, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 136 o pow. 0,0696 ha, na rzecz 

każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) , art. 11, art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) i Uchwały Nr XIV /108/2016 
z dnia 17 marca 2016r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Przesmyki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 
nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w związku z art. 285, art. 287 i art. 288 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony odpłatnej służebności gruntowej     
(przechodu i przejazdu ) na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przesmyki, położonej w obrębie ewid. 
0014 Pniewiski, gm. Przesmyki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 136 o pow. 
0,0696ha, dla której w Sądzie Rejonowym Rejonowym w Siedlcach   VI Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzona jest księga wieczysta KW SI1S/00058391/8, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości 
władnącej, położonej w obrębie ewid. 0014 Pniewiski, gm. Przesmyki, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka ewid. nr 127 o pow. 0,3522 ha. 

2. Przebieg służebności gruntowej niezbędnej do realizacji przechodu i przejazdu przez obciążaną działkę 
ewid. nr 136 obejmuje pas gruntu o szerokości 5m i pow. całkowitej 60 m2 zgodnie z mapką  stanowiącą 
załącznik do zarządzenia. 

3. Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonania oznacza się według zasad współżycia społecznego 
przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. 

4. Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie 
z nieruchomości obciążonej. 

§ 2. 1. Ustala się opłatę z tytułu obciążenia nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, ograniczonym 
prawem rzeczowym ( służebnością gruntową). 

2. Opłata wniesiona będzie w formie opłaty jednorazowej, której wysokość – na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego określa się na kwotę 660,00 zł 
+ podatek VAT wg stawki 23 %, tj. 151,80 zł = 811,80 zł ( słownie: osiemset jedenaście złotych i osiemdziesiąt 
groszy). 

3. Opłatę z tytułu ustanowienia służebności gruntowej właściciel nieruchomości władnącej winien wnieść 
w całości najpóźniej jeden dzień przed ustanowieniem służebności przechodu i przejazdu. 

§ 3. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej służebnością gruntową 
określi protokół uzgodnień stron. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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