ZARZĄDZENIE Nr 31/2018
Wójta Gminy Orły
z dnia 13.04.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Orły, oznaczonej jako działka nr 210 położonej
w miejscowości Wacławice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. póz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
póz. 121 z późn. zm.) oraz §7 ust. 1 pkt 4 uchwały nr XXIX/302/09 Rady Gminy Orły
z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania

i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
przekazywania w trwały zarząd, nieruchomości lub lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Orły (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2009 r. Nr 89)
zarządzam, co następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Orły polegającej na prawie przechodu i przejazdu
przez działkę nr 210 o pow. 0.06 ha obręb Wacławice ujętej w KW
nr PR1 P/00064001/3 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 211/1 o pow. 0.6500 ha również położonej
w Wacławicach, ujętej w KW nr PR1 P/00031153/3.
2. Ustanowienie służebności o której mowa w §1 ust. 1 niniejszego zarządzenia
nastąpi za jednorazową odpłatnością. Wysokość opłaty zostanie ustanowiona
na podstawie operatu szacunkowego określającego wysokość opłaty z tytułu
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.
§2

1. Ustanowienie służebności gruntowej następuje celem uzyskania dostępu do
drogi publicznej dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 211/1.

2. Szczegółowe warunki dotyczące obciążenia nieruchomości o której mowa w §1
ust. 1 zostaną określone w odrębnym porozumieniu podpisanym pomiędzy Gminą
Orły a Państwem Katarzyną Nagrodzką i Tomaszem Nagrodzkim, zam. Wacławice
121, 37-717 Kaszyce, będącymi właścicielami działki nr 211/1.

§3

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ustanowienia odpłatnej
służebności przechodu i przejazdu oraz koszty sądowe związane z wpisami do
ksiąg wieczystych poniosą w całości Państwo Katarzyna i Tomasz Nagrodzcy.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. geodezji.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

