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UCHWAŁA NR XIX/220/2016
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na części nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 84/45 położonej w obrębie geodezyjnym Kielno gm. Szemud.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 a w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.) w związku z art.
244 i art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z
późn.zm.),
Rada Gminy Szemud uchwala co nastepuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na obciążenie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 84/45 obręb geodezyjny Kielno gm. Szemud, ujawnionej w księdze wieczystej nr GD1W/00062484/5
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, po uprzednim nabyciu jej
części na cel publiczny przez Gminę Szemud, nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebnością gruntową przejazdu
i przechodu, ograniczoną w wykonaniu do projektowanej działki gruntu nr 84/48 pasem gruntu o szerokości do 10
m do projektowanej działki nr 84/49 na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 84/49.
§ 2.
Przebieg służebności, o której mowa w § 1 został zaznaczony na załączniku graficznym, który stanowi
integralną część uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud z zachowaniem formy aktu notarialnego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Rady Gminy Szemud
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