
Projekt 
UCHWAŁA Nr …….. 

Rady Gminy Grudusk 
z dnia …….. 

 
 
 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i 
przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Grudusk 

 
 

 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2018 r., poz.  2204 z późn. zm.) Rada Gminy Grudusk uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie 
przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną nr 152/8 położoną w obrębie 
Grudusk stanowiącą własność Gminy Grudusk, dla której Sąd Rejonowy w 
Ciechanowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 
PL1C/00036631/5, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości obejmującego 
działkę ewidencyjną nr 152/6 położonej w obrębie Grudusk. 
 

§ 2. 
 

Teren służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
        Przewodniczący Rady  
                                                                       mgr inż. Michał Zakrzewski 
 
 
  
          
 
 
 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr …….. 

Rady Gminy Grudusk 

z dnia ……….. 

 

 

 

          

      działka nr ew. 152/8 obręb Grudusk –  

teren objęty służebnością gruntową  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 
 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/8 położonej w obrębie Grudusk, 
KW nr PL1C/00036631/5, stanowiącej własność Gminy Grudusk, ograniczonym 
prawem rzeczowym, tj. służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego 
właściciela działki sąsiedniej oznaczonej nr ew. 152/6 położonej w obrębie Grudusk. 
Stosownie do zapisów art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z 
późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w 
sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym 
obciążenia nieruchomości.  
Właściciel nieruchomości nr ew. 152/6 położonej w obrębie Grudusk złożył wniosek o 
ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr ew. 152/8.  
Ustanowienie służebności potwierdza stan faktyczny istniejący, gdzie właściciel działki 
nr ew. 152/6 korzysta z działki nr ew. 152/8, która posiada zjazd z drogi publicznej                         
ul. Kolejowej, drogi wojewódzkiej nr 616. 
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący Rady 
                                                                              mgr inż. Michał Zakrzewski 
 


