ZARZĄDZENIE NR 13/2011
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie obciążęnia służebnością gruntową (drogową) nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Stryków, położonej w obrębie geodezyjnym Zelgoszcz oraz ustalenie opłaty za korzystanie i obciążenie
nieruchomości
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz.717, 162 poz.1568, z2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, Nr 214
poz.1806; z2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr.175 poz.1457; z2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z2007 r.
Dz.U.Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52poz.420 i Nr
157,poz.l241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106,poz.675), art. 13 ust.l ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z2010 r. Nr 102 poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143,
poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 200, poz.1323), oraz § 1 ust.l pkt 2 i ust.3 Uchwały Nr XX/143/2008 Rady
Miejskiej w Strykowie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących
własność Gminy Stryków zarzadzam, co następuje:
§ 1. Wyrażam zgodę na obciążenie służebnością gruntową (drogową), odpłatną, na czas nieokreślony
nieruchomość będącą własnością Gminy Stryków, położoną w obrębie geodezyjnym Zelgoszcz, oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem działki 34/3 - KW 56054 i wykazaną jako użytek "dr", na rzecz każdoczesnych
właścicieli nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Smolice oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami działek: 532/2, 533/2, 534/2, 535/2, 536/2, 537/2 , 539/2, 540/2, 542/2,543/2, 544/2, 545/2 - KW
LD1G/00052917/8, 531 - KW LD1G/00034034/2, 538/2, 541/2 - KW LD1G/55318/0, nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Zelgoszcz oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 6/1 i 6/2 - KW
LD1G/00086078/1. Wyszczególnione księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg
Wieczystych.
§ 2. Wyrażam zgodę na obciążenie służebnością gruntową (drogową), odpłatną, na czas nieokreślony
nieruchomość będącą własnością Gminy Stryków, położoną w obrębie geodezyjnym Zelgoszcz, oznaczoną
w ewidencji gruntów numerem działki 34/3 - KW 56054 i wykazaną jako użytek "dr", na rzecz każdoczesnych
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych: w obrębie geodezyjnym Smolice oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami działek: 619/1 i 619/2 - KW LD1G/00077282/8, 513/1, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4,
617/5, 617/6, 617/7, 617/8, 618/1, 618/2, 618/3, 618/4, 618/5, 618/6, 620/1, 620/2 - KW LD1G/00055491/6,
w obrębie geodezyjnym Swędów oznaczonej numerami działek: 436/2, 436/3, 437/2, 438, 439/4, 440/2, 443,
444/2, 445/2, 446/2 - KW 21017, w obrębie geodezyjnym Zelgoszcz oznaczonej numerami działek : 1/2, 2/1, 3/1,
4/1, 5/1, 5/2, 5/4, 353 - KW 21017 Wyszczególnione księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Zgierzu V
Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 3. Służebność bedzie polegała na prawie przechodu i przejazdu przez obciążoną nieruchomość do
nieruchomości władnących na zasadach określających korzystanie z drogi publicznej, to znaczy przez każdą osobę
i pojazd również dla ruchu ciężkiego. Powyższa służebność obejmuje uprawnienie do wybudowania drogi
dojazdowej asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym do dysponowania wydzielonego w ramach
służebności gruntowej pasa ziemi na cele budowlane i uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji
administracyjnych, zgód, uzgodnień i pozwoleń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, niezbędnych do realizacji
inwestycji drogowej.
§ 4. Ustalam jednorazową opłatę za korzystanie i obciążenie nieruchomości w wysokości 100,00 zł. (słownie
sto złotych) plus 23% VAT dla EWT TRUCK & TRAILER Sp. z o.o. i 100,00 zł. (słownie sto złotych) plus 23%
VAT dla "QUENDIS POLSKA I" Sp.z o.o.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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