
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu 
i przechodu na nieruchomości położonej w Olsztynie, stanowiącej własność Gminy Olsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       
(t.j. Dz.U.2017.1875) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016.2147 ze zm.),

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olsztyn, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/1    
k.m. 1, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako 
działki nr: 25/13, 25/14, 25/15 i 25/16.

2. Służebność, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na prawie przejścia i przejazdu przez 
działkę nr 26/1 w pasie gruntu o szerokości 5 m wzdłuż północnej granicy tej działki.

§ 2. 
Służebność zostanie ustanowiona odpłatnie po cenie wyliczonej przez uprawnionego 

rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie służebnością gruntową,
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 26/1 k.m. 1, obręb ewidencyjny Olsztyn gmina Olsztyn dla której prowadzona jest
księga wieczysta nr CZ1C/00060145/8.

Z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej na działce 26/1, wystąpił przedstawiciel
właściciela działek sąsiednich (nr: 25/13, 25/14, 25/15 i 25/16), Pan Włodzimierz Nabiałek
– Przewodniczący Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn.

Po analizie stanu prawnego ustalono, że działki Wspólnoty Gruntowej nr 25/14 i 25/15 położone
są w terenie, przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale tak jak i działki nr 25/13 i 25/16 nie posiadają
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Zasadnym jest więc przychylenie się do złożonej prośby i ustanowienie odpłatnej służebności
gruntowej na działce stanowiącej własność Gminy Olsztyn na rzecz każdoczesnych właścicieli
przedmiotowych działek.

Opracowali:

Joanna Barczyk

Marcin Kamiński
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