
Projekt

z dnia  8 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020r. poz. 1990, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 11 i 234) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na niżej wymienionych nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy Gogolin, na czas nieoznaczony, służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 616/6, k.m. 7, obręb Karłubiec t.j.:

1) na działce Nr612/5, o powierzchni, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: OP1S/000453460/6 
przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział V Ksiąg Wieczystych;

2) na działce Nr 614/3, o powierzchni, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: OP1S/00048779/7 
przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, WydziałIV Ksiąg Wieczystych.

§ 2. 1. Służebność, o której mowa w § 1 pkt 1 uchwały polegać będzie na prawie wstępu i korzystania z działki 
obciążonej, celem trwałego wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z uzbrojeniem i innych 
urządzeń związanych z tymi sieciami, a także swobodnego do tych sieci i urządzeń dostępu i dojazdu niezbędnym 
sprzętem celem wykonywania czynności związanych z prawidłowym utrzymaniem sieci, usuwania awarii, 
dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli, 
przeglądów, przebudowy, rozbudowy, demontażu, naprawy, remontu i innych czynności w zakresie niezbędnym 
do właściwego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i innych urządzeń związanych z tymi 
sieciami, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt każdoczesnego 
właściciela działki nr 616/6, k.m. 7 obręb Karłubiec;

2. Służebność, o której mowa w § 1 pkt 2 uchwały polegać będzie na prawie wstępu i korzystania z działki 
obciążonej, celem trwałego wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem i innych urządzeń 
związanych z tą siecią, a także swobodnego do tej sieci i urządzeń dostępu i dojazdu niezbędnym sprzętem celem 
wykonywania czynności związanych z prawidłowym utrzymaniem, usuwania awarii, dokonywania napraw 
wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli, przeglądów, przebudowy, 
rozbudowy, demontażu, naprawy, remontu i innych czynności w zakresie niezbędnym do właściwego użytkowania 
sieci kanalizacji sanitarnej innych urządzeń związanych z tymi sieciami z obowiązkiem każdorazowego 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt każdoczesnego właściciela działki nr 616/6, k.m. 7 obręb 
Karłubiec;

3. Przebieg trasy służebności, o których mowa w § 1 uchwały przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Piotr Czok
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia .................... 2021 r.
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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 do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile
ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady
gminy.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniem
wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności
nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste,
w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi
prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie
tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Gogolinie jest podyktowane planowaną budową stacji
paliw płynnych, dla której przebieg infrastruktury niezbędnej dla jej prawidłowego funkcjonowania
zaprojektowany został między innymi na działach nr 612/5 oraz 614/3, stanowiących własność Gminy Gogolin.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest ze względu na społecznie uzasadnioną i długo wyczekiwaną
potrzebę, polegającą na umożliwieniu mieszkańcom Gminy poboru paliw płynnych na obrzeżach Gogolina,
w granicach administracyjnych Gminy Gogolin.

Zakres obciążenia nieruchomości gminnych służebnością gruntową został szczegółowo opisany w treści
uchwały.

Mając powyższe na uwadze, w tym społecznie uzasadnioną potrzebę realizacji inwestycji, podjęcie niniejszej
uchwały należy uznać na zasadne.
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