RADA GMINY
ŁAŃCUT

U C H W A Ł A Nr VII/94/19
Rady Gminy Łańcut
z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut oraz ustanowienie
służebności gruntowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 13 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały Nr
XI/118/07 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia,
zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu, Rada Gminy Łańcut
uchwala, co następuje :

Wyraża zgodę na nabycie na rzecz Gminy Łańcut działki:
- nr 2536 o pow. 0,15 ha
położonej w miejscowości Kraczkowa z przeznaczeniem pod budowę zbiornika
retencyjnego celem odwodnienia wewnętrznej drogi gminnej „Budy" oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 2534 w Kraczkowej.
§2
Wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie
przejazdu, przechodu i przegonu (p.p.p.) przez działkę nr 2536 w Kraczkowej
jako obciążoną, jako dostęp do drogi publicznej na rzecz działki nr 2539
w Kraczkowej jako władnącej. Szczegółowy przebieg służebności przedstawiono
na mapie, załączniku do niniejszej uchwały, linią przerywaną koloru czerwonego
kontur A B C D .
§3
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Finansów i Gospodarki
Mieniem Gminy Rady Gminy Łańcut.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
ŁAŃCUT
KOPIA
MAPY EWIDENCJI G R U N T Ó W
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Załącznik
do uchwały NrVII/94/19
Rady Gminy Łańcut
z dnia 25 marca 2019 r.

2533/1

KW-RZ1A/00031741/6 - działka nr 2536
Proponuje się ustalić służebność gruntową polegającą na prawie p. p. p. p a s e m
szerokości 4,5 m oznaczonym na mapie kolorem czerwonym linią przerywaną oraz
literami A,B,C,D przez działkę nr 2536 wzdłuż jej północnej granicy na rzecz
każdorazowych właścicieli działki nr 2539 w Kraczkowej.
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