
                            

Uchwała Nr XLIII/395/2013
Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 3 września 2013 roku

        w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 
przechodu i przejazdu oraz przeprowadzania mediów

 na części działki nr ew. 180/2 z obr. 10 będącej własnością Gminy Karczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.  
Dz. U. z 2013 r. 594 ze zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) uchwala się,  
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie części nieruchomości gruntowej oznaczonej 
jako działka ew. nr 180/2 z obr.  10 w mieście  Karczew stanowiącej  własność Gminy Karczew 
służebnością  gruntową  przechodu  i  przejazdu  oraz  przeprowadzania  mediów  na  rzecz 
nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ew. 183, 184/2, 185 z obr. 10 w Karczewie.

§ 2.  1. Granice i lokalizację terenu, na którym realizowana będzie służebność przechodu i 
przejazdu oraz przeprowadzenie mediów oznaczonego literami A-B-C-D-A przedstawione są na 
załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały.

2. Realizacja służebności przechodu i przejazdu oraz przeprowadzenia mediów odbywać się 
będzie po wyznaczonym terenie tj. w pasie gruntu o wymiarach 8m x 75m, stanowiącym część 
działki o nr ew. 180/2, dla każdej z działek, na rzecz których realizowana będzie służebność.

§ 3. Koszty związane z ustanowieniem służebności gruntowej określonej niniejszą uchwałą 
będą  obciążać  właścicieli  nieruchomości  oznaczonych  jako  działki  ew.  o  nr  183,  184/2,  185 
z obr. 10 w mieście Karczew.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton



UZASADNIENIE

Działka nr 180/2 z obrębu 10 w mieście Karczew (nieruchomość obciążona) i działki o nr 183, 184/2 i 185 z 
obrębu 10 w Karczewie (nieruchomości władnące) przylegają do siebie.
Obciążenie odpłatną służebnością gruntową przejazdu i  przechodu oraz przeprowadzenia  mediów części  
działki nr 180/2 położonej przy ul. Ślusarskiej o powierzchni  ≈ 600 m2 zapewni właścicielom nieruchomości 
władnących poprawę zagospodarowania tych nieruchomości.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton
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