UCHWAŁA NR ...................
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia .......................................

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu
i przesyłu na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 258/1 położona w
Lipnie obręb Nr 16 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przejazdu, przechodu i przesyłu przez
nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Lipna – działkę nr 258/1, położoną w Lipnie,
Obręb Nr 16, przy ul. Wyszyńskiego, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek oznaczonych
jako:
1)
działka Nr 76/1, położona w Lipnie, obręb Nr 16, przy ul. Wyszyńskiego oraz
2)
działka Nr 78, położona w Lipnie, obręb Nr 15, przy ul. Wyszyńskiego,
w zamian za ustanowienie służebności przejazdu, przechodu i przesyłu przez w/w działki nr
76/1 i nr 78 na rzecz Gminy Miasta Lipna i każdoczesnych właścicieli działki nr 79, położonej w
Lipnie, Obręb nr 15 przy ul. Wyszyńskiego oraz zgodę na nieodpłatne umieszczenie na
działkach 76/1 i 78 urządzeń infrastruktury technicznej, należących do Gminy Miasta Lipna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Ewa Urbańska

Uzasadnienie
Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Wyszyńskiego, oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 258/1 o powierzchni 0,8600 ha położona w obrębie 16, zapisana w KW
nr WL1L/ 00007541/9 i działka nr 79 o powierzchni 0,7100 ha położona w obrębie 15, zapisana
w KW nr WL1L/00003660/1, stanowiące własność Gminy Miasta Lipna oraz działki nr 76/1 o
powierzchni 0,3700 ha, położona w obrębie 16 i 78 o powierzchni 0,5100 ha, położona w
obrębie 15 należące do osoby prywatnej.
Z uwagi na sąsiedztwo w/w działek i zaistniałych pomiędzy nimi zależności związanych
z dostępem do drogi publicznej i sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym.
Związku z powyższym oraz charakterem przyszłych inwestycji wskazuje, iż budowa jak
również dalsze utrzymanie infrastruktury w postaci napraw, remontów, konserwacji czy
modernizacji jest możliwe pod warunkiem ustanowienia służebności gruntowej na w/w
działkach. Dlatego należy ustanowić służebność przejazdu, przechodu i przesyłu oraz
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta Lipna prosi o podjęcie niniejszej uchwały.

