
ZARZĄDZENIE NR W.120.10.2018
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach oznaczonych 
geodezyjnie numerem 97/1, 99/1, 114/1 stanowiących własność Gminy Przesmyki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1875), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2018r., poz.121 ),  art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r., 
poz. 459, zm. poz. 933 i 1132.) oraz uchwały nr XIV/108/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 17 marca 
2016roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Przesmyki oraz ich wydzierżawiania lub najmu  na okres dłuższy niż trzy lata nie wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustanowić z urzędu służebność gruntową przejazdu i przechodu na nieruchomościach oznaczonych  
numerami geodezyjnymi jako działki  97/1,  99/1  oraz na części nieruchomości nr ewidencyjny 114/1, 
położone w miejscowości Stare Rzewuski, stanowiące własność Gminy Przesmyki na rzecz każdoczesnych 
właścicieli nieruchomości oznaczonych  numerami  ewidencyjnymi działek   84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 96,  97/2, 99/2.

§ 2. Przedmiotem służebności gruntowej będzie prawo korzystania z działek oznaczonych geodezyjnie 
numerami 97/1, 99/1 oraz części nieruchomości o nr ewidencyjnym 114/1 o szerokości 4m w celu przejazdu 
i przechodu,wg przebiegu zaznaczonego na załączniku  graficznym Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ustanowienie służebności następuje nieodpłatnie i na czas nieoznaczony na podstawie aktu 
notarialnego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przesmyki. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.
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Uzasadnienie

W związku z podjęciem uchwały nr XXXII/217/2018 Rady Gminy Przesmyki z dnia 12 lutego 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej w miejscowości Stare Rzewuski nr
geodezyjny 455/2 stanowiącej wg ewidencji gruntów drogę dojazdową do pól na nieruchomości osoby
fizycznej oznaczone nr działek 97/1, 99/1 i 114/1 konieczne stało sie z urzędu ustnowienie na działkach
gminnych nr 97/1, 99/1 i 114/1 służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych
właścicieli nieruchomości oznaczonych numerami działek ewidencyjnych nr 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89,
90, 91, 92, 94, 95, 96, 97/2, 99/2.
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