
UCHWAŁA NR XXXII/260/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

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 roku poz 446) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz 17741)) oraz art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 3802)) - Rada Miejska w Staszowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Wyrazić zgodę na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działkę stanowiącą własność 
Gminy Staszów położoną w Staszowie oznaczoną numerem ewidencyjnym 5670/6 na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5670/3. 

2. Ustalona służebność przebiega pasem gruntu o szerokości 5 metrów przez działkę numer 5670/6 do 
działki drogowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 846. 

3. Działka numer 5670/6 powstała w wyniku podziału działki numer 5670, która jest ujawniona Księdze 
Wieczystej nr KI1A/00041441/8 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Staszowie IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych 

4. Ustanawiana służebność ma charakter odpłatny. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) (zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2015 roku poz. 1777; Dz.U. z 2016 roku poz. 65, poz. 
1250, poz. 1271)

2) (zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 roku poz.585, poz. 1311)
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/260/16

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 września 2016 r.

Działka położona w Staszowie przy ul. Langiewicza oznaczona numerem ewidencyjnym 5670/6 stanowi 
własność Gminy Staszów. W Sądzie Rejonowym w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona 
jest Księga Wieczysta KI1A/00041441/8 w której ujawniona jest działka oznaczona w ewidencji gruntów 
numerem 5670, która uległa podziałowi na działki 5670/1 i 5670/2. Następnie działka numer 5670/2 uległa 
podziałowi na dzialki 5670/3 i 5670/4, zaś z podziału działki oznaczonej numerem 5670/4 powstały działki 
5670/5, 5670/6 i 5670/7. W zwiazku z faktem, iż działka oznaczona numerem ewidencyjnym 5670/3 
nie posiada dostępu do drogi publicznej konieczne jest ustanowienie służebności w zakresie przechodu 
i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki numer 5670/3 pasem gruntu o szerokości 5 metrów przez 
działkę numer 5670/6 do działki drogowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 846. Ustanawiana 
służebność ma charakter odpłatny. 
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