UCHWAŁA NR XLVII/338/2021
RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1899 i 815) oraz § 1 uchwały nr XXXII/140/2001 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia
2001 roku w sprawie zasad zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu Kolskiego
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości położonej w Kole, stanowiącej własność Powiatu
Kolskiego, zapisanej w księdze wieczystej oznaczonej nr KN1K/00026567/1 odpłatną służebnością gruntową,
której przedmiotem wykonywania będzie wchodząca wjej skład działka nr 107/3 ark. mapy 26 o pow. 1,6148
ha, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr działki 106/8 ark. mapy 26, położonej
w Kole przy ul. Bliznej.

2 . Przedmiotem służebności gruntowej będzie budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wybudowanych
urządzeń infrastruktury technicznej przyłączy kanalizacyjnych. Na treść przedmiotowej służebności składać
się będą:
a) prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej urządzeń
przyłącza do sieci kanalizacyjnej zgodnie z załącznikiem graficznym,
b) znoszenie istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń przyłącza do kanalizacji
sanitarnej po jej wybudowaniu,

c) prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji,
remontów, modernizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez
wykonawców.
§ 2. Przebieg służebności przedstawiono na mapie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Informacje o slużebnościach gruntowych mających wpływ
na zagospodarowanie gruntów, zaktualizowanych w
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Nic wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
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Uzasadnienie

do Uchwały XLVII/338/2021

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego

Właściciel firmy Konrad Marek - M.K. STELLA pismem z dnia 20.10.2021 r. wystąpił z wnioskiem
o wyrażenie zgody na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej położonej w obrębie Koło, na działce
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 107/3 arkusz mapy 26, będącej własnością Powiatu Kolskiego,
będącej w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Kole.
Powyższy wniosek związany jest z planowaną budową przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
oznaczonej nr 106/8 ark. mapy 26 położonej w Kole dla myjni samoobsługowej.

Zgodnie z art. 285 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej
nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel
nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym,
że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej
określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać
określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów
o treści i wykonywaniu własności.
Zgodnie z uchwałą nr XXXII/140/2001 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2001 roku
w sprawie zasad zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Kolskiego Zarząd Powiatu może obciążyć
nieruchomość Powiatu po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek. Świątek
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