UCHWAŁA Nr 52/VIII/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustanowienia s łużebności gruntowej na dzia łce ozn. w ewidencji gruntów
numerem 54/3, po łożonej w Gądeczu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) uchwala si ę,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej
na nieruchomo ści obj ętej KW BY1B/00101615/9, tj. na działce położonej w Gądeczu,
om. w ewidencji gruntów nr 54/3, o pow. 2,4636 ha, stanowi ącej własność Powiatu
Bydgoskiego, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali mieszkalnych i lokalu u żytkowego,
stanowiących odrębne nieruchomo ści, polegaj ącą na prawie przejazdu i przechodu przez
tą nieruchomo ść do działki nr 54/2 przez działkę nr 54/3 alejką kasztanową, wzdłuż
południowej granicy działki nr 54/2, na długości około 80 metrów i szeroko ści około
8 metrów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 8 lutego 2006 r. Rada Powiatu Bydgoskiego podj ęła uchwałę
Nr 247/XXXIV/2006 w sprawie: wyra żenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych nr 3, 6 i 11
wraz z pomieszczeniami przynale żnymi, położonych w Gądeczu, w budynku nr 32 oraz
stosownych wspó łudziałów do gruntu.
Umową ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i umową darowizny
z dnia 4. 10. 2006 r., zawartą w formie aktu notarialnego cz łonkowie Zarz ądu Powiatu
Bydgoskiego występuj ący w imieniu Powiatu Bydgoskiego m.in. darowali Gminie Dobrcz
własno ść lokalu użytkowego numer 17, położonego w budynku nr 32 w G ądeczu,
z pomieszczeniami przynale żnymi.
W związku z powyższym, po ustanowieniu odrębnej własności w/w lokali
mieszkalnych, istnieje konieczno ść ustanowienia dla tych lokali oraz dla lokalu u żytkowego,
służebności gruntowej, o której wyżej mowa.
Z uwagi na powyższe celowe jest wywo łanie przedmiotowej uchwały.

