Elektronicznie podpisany przez:
Zdzisław Cioch; Gmina Miejska w Lubaczowie
dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 871/LIV/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą
własność Gminy Miejskiej Lubaczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm).
Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Miasta Lubaczowa na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez
nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 4659, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubaczów na rzecz
każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4658/1.
2. Służebność, o której mowa w ust. 1 będzie polegała na prawie przejazdu i przechodu pasem gruntu o szerokości 4 m wzdłuż
północnej granicy działki nr 4659, w obszarze zaznaczonym kolorem czerwonym na kopii mapy ewidencyjnej, stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem opisanej w § 1 służebności ponosi Pani Ilona Prokop-Mazurkiewicz zam. 37-600
Lubaczów, ul. Kościuszki 147/9.
§ 3. Ustala się okres służebności do czasu uruchomienia drogi osiedlowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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