Uchwała Nr IX/74/2016
Rady Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na
działce nr 105/5 położonej w obrębie geodezyjnym Opatowice będącej własnością
Gminy Radziejów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.1) oraz art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.
1774 z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej polegającej
na prawie przejazdu i przechodu na działce nr 105/5, o powierzchni 0,6000 ha, położonej
w miejscowości Opatowice, gm. Radziejów ujawnionej w księdze wieczystej
WL1R/00023522/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radziejowie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 102 położonej w miejscowości
Opatowice.
2. Przebieg i granice służebności przejazdu i przechodu określa mapa z zaznaczonym
przebiegiem służebności, o której mowa w ust. 1, stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015, poz. 1045 i 1890.
2. Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015, poz. 1777, z 2016 r., poz. 65

Uzasadnienie

Działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 105/5 położona w miejscowości Opatowice,
stanowi własność Gminy Radziejów. Niniejszą uchwałą Rada Gminy postanowiła wyrazić
zgodę na obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym, tj. służebnością przejazdu
i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 102 położonej w miejscowości
Opatowice.
Służebność gruntowa polega na prawie przejazdu i przechodu przez działkę
gminną nr 105/5 do działki nr 102 jest konieczna z uwagi na fakt, iż działka nr 102 nie
posiada dostępu do drogi publicznej w myśl art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie, z którym dostępem do drogi publicznej jest
bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez
ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.
Podstawę ustanowienia służebności gruntowej stanowi wniosek właściciela działki
nr 102, obręb ewidencyjny Opatowice.
Mając na względzie powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/74/2016
Rady Gminy Radziejów
z dnia 31 marca 2016 r.

