
UCHWAŁA NR XXXVII/445/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Krapkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 11 ust.2, art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieograniczoną w czasie, odpłatną służebnością gruntową 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice, położonej w Krapkowicach oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 4/12 z karty mapy 12,  dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi Księgę 
Wieczystą nr OP1S/00043810/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1151 z karty mapy 12, obręb 
Krapkowice. 

2. Wyraża się zgodę na obciążenie nieograniczoną w czasie, odpłatną służebnością gruntową nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krapkowice, położonej w Krapkowicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 4/10 z karty mapy 12,  dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi Księgę Wieczystą nr 
OP1S/00047750/1 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1151 z karty mapy 12, obręb Krapkowice. 

3. Służebności, o których  mowa w ust. 1 i 2 polegać będą na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez 
działki nr 4/12 i 4/10 z mapy 12, obrębu Krapkowice na całym obszarze tych działek, na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki  nr 1151 z karty mapy 12 oraz innych osób i podmiotów korzystających - za zgodą właściciela 
działki nr 1151 z karty mapy 12 - z nieruchomości władnącej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Ireneusz Żyłka 
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