UCHWAŁA NR XXXV/381/2013
RADY GMINY KROKOWA
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości
w obrębie Żarnowiec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)
Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu po
działce nr 401/1 położonej w obrębie Żarnowiec, zapisanej w KW Nr 37671 Sądu Rejonowego w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku, której współwłaścicielem w 19/32 częściach jest
Gmina Krokowa, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 400/2 obręb Żarnowiec.
§ 2. Służebność przejazdu i przechodu ustala się nieodpłatnie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krokowa
Zygmunt Piontek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi podejmowanie
uchwał w prawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: m.in. zasad
obciążania nieruchomości gruntowych.
Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że do czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda
rady gminy, ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu po działce nr
401/1 położonej w obrębie Żarnowiec, zapisanej w KW Nr 37671 Sądu Rejonowego w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku, której współwłaścicielem w 19/32 częściach jest
Gmina Krokowa, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 400/2 obręb Żarnowiec, wymaga uchwały Rady
Gminy Krokowa.
Wykreślenie służebności gruntowej nastąpi z chwilą uregulowania stanu prawnego w/w nieruchomości
i skomunikowaniu tego terenu z drogą powiatową nr 1502G przez Gminę Krokowa.
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