                                                                                                                                         
UCHWAŁA  Nr XXVI/137/2008
Rady  Miejskiej w Golinie 
z  dnia 30 października 2008 roku

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.


	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz                 art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami               (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
- Rada Miejska w Golinie u  c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową przechodu                     i przejazdu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Golina, położonej             w  obrębie miasta Golina ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki                    nr 1195 i 1156/9 objęte księgą wieczystą Kw 59648  na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości graniczących   ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1165/2, 1165/1.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
            							              Lech Kwiatkowski



            
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/137/2008
Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 października 2008 roku

                 Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków i mapą ewidencyjną dla obrębu miasta Golina  działki  gruntowe  ozn. nr ew. 1165/1, 1165/2  nie posiadają dostępu do drogi publicznej, co czyni, że dana nieruchomość nie może być wykorzystywana. 
	    W związku z powyższym w dniu 11 lutego 2008 roku właściciel danej  nieruchomości zwrócił się do Burmistrza Goliny o udostępnienie pasa gruntowego w celu przejścia i przejazdu przez działki będące własnością Gminy Golina ozn. nr ew. 1156/9 i 1195, dla których Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW nr  59648. 
	Biorąc powyższe pod uwagę Rada wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na działkach ozn. nr ew. 1156/9 i 1195 przez pas ziemi                o szerokości 8 ,0m   (osiem metrów) po południowej linii krańcowej działek na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości ozn. nr ew.  1165/1, 1165/2.  
	Ustanowienie służebności gruntowej drogowej ma na celu zwiększenie użyteczności przyległych nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania lub decyzją  o warunkach zabudowy dla danego terenu. 








