
UCHWAŁA NR XXVI/174/2021
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą 
działkę nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 

1119 położonych w obrębie Drawsko.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w zw. z § 10 ust. 1 nr XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 
2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz 
najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. U. woj. wielk. Nr 161, poz. 2749 ze 
zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), art. 145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę 
nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 
1119 położonych w obrębie Drawsko na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1117, nr 1118, nr 
1119 w obrębie Drawsko za jednorazowym wynagrodzeniem. 

2.  Zakres obciążenia działki nr 1299/26 w obrębie Drawsko prawem służebności określa załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy 
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Na podstawie 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być 
przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, 
oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być 
obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, 
przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych 
fundacji. Nieruchomości stanowiące działki nr 1117, nr 1118, nr 1119 w obrębie Drawsko stanowią grunty 
wydzielone pod budowę garaży w m. Drawski Młyn, obręb Drawsko. Ww. działki położone są środku 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1299/26 położonej w obrębie Drawsko - będącej 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Drawsko. Dojście i dojazd do działek nr 1117, nr 1118, nr 1119 w obrębie 
Drawsko możliwy jest jedynie poprzez działkę nr 1299/26, której Gmina Drawsko jest użytkownikiem wieczystym 
- z uwagi na to konieczne jest ustanowienie służebności. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest zasadne. 

Id: IWFTD-JUPYW-QWMPK-WBOOE-EOLTX. Podpisany Strona 1



Załącznik nr 1 

 

do Uchwały Nr XXVI/174/2021  

Rady Gminy Drawsko 

z dnia   24   lutego 2021 roku 
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