
  
Uchwała Nr LV/377/13

Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 12 grudnia 2013 r.

w  sprawie  obciążenia  nieodpłatną  służebnością  gruntową działki  nr 14/2 
w Przyłękach

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 285 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964., Nr 16. poz. 93 ze 
zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  obciążenie  nieruchomości  oznaczonej 
geodezyjnie jako: działka nr 14/2 o pow. 0,2300 ha, ark. mapy 1, obręb 0010 
Przyłęki, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1T/00010025/1 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Trzciance, jako własność Gminy Trzcianka nieodpłatną 
służebnością  gruntową  polegającą  na  prawie  przejścia  i przejazdu  na  rzecz 
każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: działka 
nr 14/3 o pow. 0,2592 ha, ark. mapy 1, obręb 0010 Przyłęki, jak w załączniku do 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



Uzasadnienie

do  projektu  uchwały  w  sprawie  obciążenia  nieodpłatną  służebnością 
gruntową działki nr 14/2 w Przyłękach

Nieruchomość  oznaczona  jako  działka  nr  14/3  pozbawiona  została 
dostępu  do drogi  w wyniku podziału  nieruchomości  dokonanego w związku 
z postępowaniem  administracyjnym  zakończonym  wydaniem  ostatecznej 
decyzji  przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Trzciance na podstawie art. 
6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników  indywidualnych  i członków  ich  rodzin  oraz  o zmianie  ustawy 
o podatku  rolnym (Dz.  U.  z  1989 r., Nr  10,  poz.  53),  na  podstawie  których 
przeniesiono nieodpłatnie własność nieruchomości osobom fizycznym grunt pod 
budynkiem, bez ustanowienia służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do 
swobodnego korzystania z niej.

Organ administracyjny przekazując nieodpłatnie na własność grunt pod 
budynkiem na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu  społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin 
oraz  o zmianie  ustawy  o podatku  rolnym, jest  zobowiązany  dokonać  zwrotu 
gruntu w sposób umożliwiający prawidłowe korzystanie z działki budowlanej, 
a więc zapewnić jej dostęp do drogi publicznej. Obecnie jest to zadanie należące 
do kompetencji  Starosty.  W przeszłości  zadanie  to  należało  do Kierowników 
nieistniejących  już  Urzędów Rejonowych.  W związku  z  faktem,  iż  w wielu 
przypadkach  decyzje  wydane  przez  Kierownika  Urzędu  Rejonowego 
w Trzciance  nie  uwzględniają  przy  dokonanym  podziale  ani  nie  regulują 
prawnie  dostępu  do  drogi  publicznej  dla  zwracanych  nieruchomości  oraz 
upływem  długiego  czasu  od  wydania  przedmiotowych  decyzji,  uznano  za 
zasadne umożliwienie ustanowienia bezpłatnej służebności przejścia i przejazdu 
na  działkach  stanowiących  własność  Gminy  Trzcianka  na  rzecz  właścicieli 
nieruchomości  dla  których  wydana  została  decyzja  Kierownika  Urzędu 
Rejonowego w Trzciance nie uwzględniająca dostępu do drogi publicznej dla 
działki będącej przedmiotem zwrotu.

Zakres  obciążenia  działki  nr  14/2  przedstawiony  jest  kolorem  żółtym 
w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.


