
UCHWAŁA NR XLVII/374/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie obciążenia służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 38/36, położonej w obrębie geodezyjnym 
04 miasta Kościerzyna, w rejonie ulicy Kartuskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek 
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na odpłatne obciążenie działki ozn. nr geodez. 38/36, położonej w obrębie geodezyjnym 
04 miasta Kościerzyna, w rejonie ulicy Kartuskiej, zapisanej w księdze wieczystej GD1E/000048597/0, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna służebnością gruntową o pow. 71 m2, polegającą na prawie 
przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki ozn. nr geodez. 38/20, zapisanej w księdze 
wieczystej GD1E/00028828/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Załącznik graficzny  

do uchwały nr XLVII/374/17 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 31 maja 2017 r.  
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Uzasadnienie
Do Burmistrza Miasta Kościerzyna wpłynął wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. o nabycie działki ozn. nr
geodez. 38/20, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie geodezyjnym 04 miasta
Kościerzyna, w rejonie ulicy Kartuskiej. Na przedmiotowym gruncie zlokalizowana jest stacja transformatorowa.
Jednakże działka ta nie posiada bezpośredniego dostepu do drogi publicznej, jedyny jej dojazd i dojście może
odbywać się poprzez działkę ozn. nr geodez. 38/36, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. W celu
zapewnienia dostępu działki ozn. nr geodez. 38/20 do drogi publicznej należy na działce ozn. nr geodez. 38/36
ustanowić odpłatną służebność drogową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego
właściciela działki ozn. nr geodez. 38/20.
Tym samym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

Id: 6146712D-0F54-4ECF-8202-F5069D08454C. Podpisany Strona 1




