UCHWAŁA NR XLIV/406/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz § 3 uchwały Nr XXII/174/2008
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia 2008 r.w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz
zawierania kolejnych umów po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr
48, poz. 1027; z 2010 r. Nr 77, poz.1468), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na stanowiącej własność
gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki o nr
207/1, 208/1, 206, 204/1, 205/1, 209 położone w obrębie 0011 miasta Drawsko Pomorskie, na
rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości oznaczonych
jako działki o nr 203/1, 213/3, 203/3, 204/2, 205/2, 202, 203/2, 213/2, 208/2, 208/3, 207/4,
207/3, 207/2, 205/3, 213/6, 213/4, 213/5 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie, polegającej
na prawie swobodnego przejścia - przejazdu i parkowania na całej długości wspólnej granicy
tych nieruchomości.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
mgr Czesław Faliński
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Uzasadnienie
ABRAWA Spółka z o.o. (dawniej INWEST GROUP POLSKA Sp. z o.o. oraz Grand
Investment Polska Sp. z o.o.) zawnioskowała o ustanowienie służebności gruntowej
polegającej na prawie swobodnego przejścia - przejazdu na stanowiącej własność gminy
Drawsko Pomorskie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki o nr 207/1,
208/1, 206, 204/1, 205/1, 209 położone w obrębie 0011 (parking przy ul. 11 Pułku
Piechoty).
Zgodnie z porozumieniem zawartym 03.06.2005 roku, Invest Group Polska Sp. z o.o.
oraz Grand Investment Polska Sp. z o.o wykonała. na. działkach gminnych parking
utwardzony kostką polbruk oraz oświetlenie i przekazano na własność gminy. W związku
z powyższym niezbędna jest zgoda Rady Miejskiej.
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