
UCHWAŁA NR XXXVI/265/2014 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 05 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na działkach nr 123/9, 123/4 

i 124 położonych w Nowym Dworze Gdańskim, obręb 4, stanowiących własność Powiatu 

Nowodworskiego. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518), art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 285 ustawy    z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) uchwala się: 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu                 

i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego, 

położonych w Nowym Dworze Gdańskim w obrębie 4 przy ul. Warszawskiej, oznaczonych  

w ewidencji gruntów jako działki nr 123/9, 123/4 i 124 na rzecz każdoczesnego właściciela 

nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim w obrębie 4 przy ul. Warszawskiej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/10 o pow. 0,0810 ha, zapisanej              

w księdze wieczystej KW GD2M/00061102/6. 

2. Służebność gruntowa, o której mowa w ust. 1 ustanowiona zostanie na czas nieoznaczony. 

 

§ 2 

Służebność zostaje ustanowiona na obszarze określonym w załączniku graficznym 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady  

              (-) 

      Zbigniew Ptak 

  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/265/2014 

       Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

       z dnia 05 czerwca 2014 r. 

   



Uzasadnienie 

 

 W związku z zamiarem sprzedaży działki nr 123/10 położonej w Nowym Dworze 

Gdańskim przy ulicy Warszawskiej w obrębie 4, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku 

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi się 

księgę wieczystą KW nr GD2M/00061102/6, aby utrzymać jej pełną użyteczność, celowym    

i koniecznym jest obciążenie nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 123/9, 

123/4, 124, służebnością przejazdu i przechodu na rzecz przyszłego właściciela działki nr 

123/10. 

 Ustanowienie tej służebności zapewni korzystanie z nieruchomości władnącej na 

dotychczasowych warunkach tzn. umożliwi dojazd samochodów do działki, która ma być 

przedmiotem sprzedaży.  

 W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

  

 

 

Przewodniczący Rady  

              (-) 

      Zbigniew Ptak 

 

 


