
GM1NY POPIELOW

ZARZADZENIE NR 0152/^5/2010
Wojta Gminy Popielow
z dnia 1 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia stuzebnosci gruntowej - prawa przechodu i przejazdu przez
dziatk? nr 1083/72 km. 1 obr?b Popielow przy ulicy Piastowskiej stanowiqca, wtasnosc
Gminy Popielow

Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami ) oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami, (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.
2603 z pozn. zmianami) , oraz §15 ust.5 uchwaty Nr XV1/109/08 Rady Gminy Popielow z dnia
21.02. 2008 r. w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciazania nieruchomosci
gruntowych stanowia_cych wlasnosc gminy Popielow oraz ich wydzierzawiania i wynajmowania
na okres dtuzszy niz 3 lata (z pozn. zm ) , zarz^dza si? co nast?puje;

§1
Ustanawia si? stuzebnosc gruntowa^- prawo przechodu i przejazdu przez dziatk? nr 1083/72
km.1 obr?b Popielow stanowia^ca^ wlasnosc Gminy Popielow , zapisana. w Kw Nr
OP1B/00018344/4 , w celu stworzenia mozliwosci racjonalnego korzystania przez wtesciciela
nieruchomosci dzialki 942/72 km.1 obr?b Popielow .

§2
Wielkosc i ksztatt sluzebnosci gruntowej - prawa przechodu i przejazdu przedstawiony zostat
na zatapzniku graficznym stanowia^cym Integra I na_cz?sc zarza^dzenia .

§3
Zabzyc nowa_ksi?g? wieczysta^ dla dziatki nr 1083/72 km.1 obre> Popielow.

§4

1.Za ustanowionst sluzebnosc gruntowq_ wlasciciel nieruchomosci sa^siedniej zaptaci
jednorazowo Gminie Popielow wynagrodzenie w kwocie 560,00zt netto (stownie:pi?cset
szescdziesia.t zlotych 00/100 + 22% podatku VAT), 683,20 zl brutto .
2.L)stala si? ze koszty dokumentacji : sporz£[dzenie operatu szacunkowego 122.00zt, wypisu i
wyrysu z ewidencji gruntow -120,00zt , odpisu z ksi?gi wieczystej 30,00zl poniesie wtasciciel
nieruchomosci na rzecz , ktorej ustanowiono sluzebnosc opisana_ w § 1- przed podpisaniem
aktu notarialnego oraz koszty przepisu notarialnego i optaty wieczysto ksi?gowe po jego
podpisaniu .

§5
Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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