
  Uchwała   Nr XXII/205/08 
   Rady   Miejskiej  w  Rymanowie

    z  dnia 7 listopada 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności   gruntowej.
                 
Na podstawie  art.18  ust.2  pkt.9  lit.  „a”  ustawy  z  dnia  8  marca   1990  r.  o  samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia  1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (  Dz.U.  Z 2004 r.  Nr  261,  poz.  2603 z 
późn.zm.) -  Rada Miejska w Rymanowie  

 u c h w a l a,  co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne  ustanowienie służebności gruntowej  na czas nieokreślony z 
opłatą roczną na działkach położonych w Milczy:
          cz. działki nr. 309      o powierzchni  0.01 ha
          cz. działki nr. 310      o powierzchni  0.02 ha 
          cz. działki nr. 311      o powierzchni  0,01 ha
          cz. działki nr. 312      o powierzchni  0,01 ha 

cz. działki nr. 313      o powierzchni  0.03 ha
cz. działki nr. 257      o powierzchni  0.01 ha
cz. działki nr. 225      o powierzchni  0.01 ha
cz. działki nr. 217      o powierzchni  0.01 ha
cz. działki nr. 218      o powierzchni 50m²
cz. działki nr. 219      o powierzchni  50m²
cz. działki nr. 220      o powierzchni  50m²
cz. działki nr. 221      o powierzchni  50m²
cz. działki nr. 222      o powierzchni  50m²
cz. działki nr. 223      o powierzchni 50m²
cz. działki nr. 224      o powierzchni  50m²
cz. działki nr. 225      o powierzchni  50m²
cz. działki nr. 226      o powierzchni  50m²
cz. działki nr. 227      o powierzchni  50m²
cz. działki nr. 228      o powierzchni  50m²
cz. działki nr .229      o powierzchni  0.01 ha
cz. działki nr .230      o powierzchni  0.01 ha

oraz na drogach rolniczych o numerach 514 o powierzchni 0.13 ha, 216 o 
powierzchni 0.28 ha i części dróg  237 o powierzchni 0.09 ha i 484 o powierzchni 0.06 ha



 
polegającej na  ustanowieniu dojazdu  do żwirowni położonej  na działkach 452, 453, 461, 
462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471.  

§  2

Ustanowienie  służebności,  o  której  mowa w  §1 nastąpi  przy zachowaniu  warunków i 
zasad postępowania określonego w Kodeksie Cywilnym

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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