
Zarządzenie Nr 101  /15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie obciążenia odpłatną służebnością gruntową działek nr 
2113/3, 2113/2, 2117/3, 2118/3 w Trzciance

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 518 ze 
zm.)  i  art.  305¹  kodeksu  cywilnego  i uchwały  Nr XXXIII/231/09  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  z dnia  26 września  2009  r.  w sprawie  określenia  zasad  nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 
okres dłuższy niż 3 lata  oraz  § 4 i  –§ 6 ust.  1  zarządzenia  nr  74/11 Burmistrza 
Trzcianki  z  dnia  25  lipca  2011r.w  sprawie  określenia  zasad  wynajmowania, 
wydzierżawiania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  stawek  opłat  z  tego tytułu  oraz 
zarządzenia  nr  173/13  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  24  września  2013r.w  sprawie 
zmiany zarządzenia nr 74/11 Burmistrza Trzcianki     z dnia 25 lipca 2011r.  zarządza 
się, co następuje: 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 
jako działki  nr :  2113/3,  2113/2,  2117/3,  2118/3   ark.  mapy  28,  obręb  nr 001 
Trzcianka,  KW nr PO1T/00009808/4  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  w 
Trzciance,  jako własność  gminy Trzcianka,   służebnością  gruntową polegającą  na 
prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego  właściciela działki nr 2120/21, 
ark. mapy 28, obręb 0001 miasto Trzcianka, jak w załączniku do zarządzenia. 

2. Za obciążenie nieruchomości, określonej w ust. 1, ustala się jednorazowe 
wynagrodzenie  zgodnie  z  operatem  szacunkowym  sporządzonym  przez 
rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki 
Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 



UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr  101 /15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 maja 2015 
r.  w sprawie  obciążenia  odpłatną służebnością  gruntową działek nr 
2113/3, 2113/2, 2117/3, 2118/3 w Trzciance

Nieruchomość  zlokalizowana  w  Trzciance  przy  ul.  Sikorskiego,  działka  nr 
2120/21, w wyniku I przetargu ustnego  nieograniczonego została nabyta pod budowę 
garażu.  Działki  nr  2113/3,  2113/2,  2117/3,  2118/3  w  Trzciance  stanowią  teren 
dojazdu do wykupionej nieruchomości nr 2120/21.

Zakres obciążenia służebnością został przedstawiony za pomocą kreskowania 
w załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia.


