ZARZĄDZENIE NR 283/2013
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 25 lipca 2013 r.
w sprawie: ustanowienia służebności drogowej na działce numer 330/14 położonej w Walimiu oraz 166/1
położonej w Rusinowej.
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIII136/2008 Rady Gminy Walim
z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Walim i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustanowić na działce numer 330/14 objętej księgą wieczystą nr SW1W00087228/6, na rzecz
każdoczesnych właścicieli działek gruntu o numerach : 330/6, 330/7, 330/8, 330/9, 330/10, 330/11, 330/12 i 330/13
położonych w Walimiu, objętych księgą wieczystą nr SW1W/00071382/8 - nieodpłatną służebność gruntowodrogową, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działką numer 330/14 pasem szerokości 3,5 m do
działki numer 330/4 stanowiącej drogę gminną wewnętrzną.
§ 2. Ustanowić na działce numer 166/1 objętej księgą wieczystą nr SW1W00064325/9, na rzecz każdoczesnych
właścicieli działek gruntu o numerach : 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 166/8, 166/9 i 166/10 położonych
w Rusinowej, objętych księgą wieczystą nr SW1W/00064325/9 - nieodpłatną służebność gruntowo- drogową,
polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działką numer 166/1 pasem szerokości 3,5 m do działki numer
134 stanowiącej drogę publiczną nr. 2882 D.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman
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Uzasadnienie
Zarządzeniem Nr 265/2013 z dnia 15 maja 2013 roku działki nr 330/6, 330/7, 330/8, 330/9, 330/10, 330/11,
330/12 i 330/13 położone w Walimiu oraz działki numer 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 166/8, 166/9
i 166/10 położone w Rusinowej zostały przeznaczone do sprzedaży pod budowę garaży. W związku z tym, że
przedmiotowe działki nie posiadają dostępu do drogi zaistniała konieczność ustanowienia służebności drogowej.
Służebność zostanie ustanowiona zgodnie z § 5 Uchwały Nr XXIII136/2008 Rady Gminy Walim z dnia
30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Walim
i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.
Sporządziła: Bogumiła Kruk
Otrzymują:
- Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
- Referat Organizacyjny
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