
  PROJEKT 

 

Uchwała Nr XXXII/233/13 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej 

                                                                                  

 Na podstawie art.12 pkt 8 lit „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz zgodnie z § 9 uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego Nr XII/86/00 z dnia 30 czerwca  2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia 

i obciążania  nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy 

niż trzy lata (zm. uchwałą XVII/121/04 – opublikowaną Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. 

Nr 66 poz. 1750, zm. uchwałą IX/49/07 – opublikowaną Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. 

Nr 87 poz. 2738),   Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:                                                     

                                                                      

§ 1 

 

Wyraża zgodę  na  obciążenie  działki  nr 633/7  z karty mapy 2 o powierzchni 0,2386 ha, 

położonej w obrębie Tułowice gmina Tułowice, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego 

pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Tułowicach, zapisanej w księdze 

wieczystej nr OP1O/00098137/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu  nieograniczoną  

w czasie, bezpłatną służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli i  

posiadaczy działki nr 633/6 z km. 2 położonej w Tułowicach, polegającej na prawie  

przechodu  i  przejazdu  na  pasie  drożnym  o szerokości 5 m i długości 80  m  z działki  nr 

633/9 do działki  nr 633/6 - zgodnie z załączonym szkicem stanowiącym  załącznik  nr 1  do 

uchwały.  

 

§ 2 

 

Wykonanie  uchwały  powierza się  Zarządowi   Powiatu Opolskiego.                                                               

 

§  3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

nieruchomości gruntowej 

 

 Działki  numer  633/7  z karty mapy 2 o powierzchni 0,2386 ha i 633/6 o powierzchni 

0,0014 ha,  stanowią  własność Powiatu Opolskiego, pozostają  w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół w Tułowicach. Dla nieruchomości tych prowadzona jest księga wieczysta nr 

OP1O/00098137/7  przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Własnością Powiatu Opolskiego stały się  z mocy prawa, na podstawie  art. 60 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 z późn. zm ), co zostało stwierdzone w 2000 r. decyzją 

Wojewody Opolskiego. 

Obciążenie działki 633/7 z karty mapy 2 o powierzchni 0,2386 ha, położonej w 

Tułowicach przy ul. Zamkowej 5A służebnością drogową  jest związane z podjętym przez 

Zarząd Powiatu Opolskiego postępowaniem, mającym na celu zbycie tej nieruchomości w 

trybie przetargowym. W obrębie działki 633/7, bezpośrednio przy ścianie budynku 

użytkowego, na odrębnej działce oznaczonej numerem 633/6 o powierzchni 0,0014 ha 

znajduje się urządzenie do przesyłu energii elektrycznej - stacja transformatorowa należąca do 

przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie przesyłu energii elektrycznej. Wobec czego 

przy sprzedaży działki 633/7 istnieje konieczność obciążenia jej nieograniczoną w czasie, 

bezpłatną  służebnością gruntową  na  rzecz  każdoczesnych właścicieli  i  posiadaczy  działki 

nr 633/6 na której usytuowana jest stacja transformatorowa . 

Taki sposób załatwienia sprawy,  związanej z zagwarantowaniem dojazdu do budynku stacji 

transformatorowej jest  niezbędny do właściwego funkcjonowania tego budynku.   

Mając na uwadze powyższe oraz  art.12  pkt 8 lit. a  ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r.  

o samorządzie powiatowym, a także treść § 9 Uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr 

XII/86/2000 z dnia 30 czerwca  2000 r. w sprawie zasad nabycia i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy  lata, który stanowi, że 

obciążenie nieruchomości prawem rzeczowym ograniczonym, takim jak służebność wymaga 

zgody Rady Powiatu, postanowiono przygotować projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej. 

 

 Na mapce  stanowiącej  załącznik nr 1 do uchwały zaznaczono kolorem: 

a) zielonym - działkę 633/7 będącą przedmiotem obciążenia  

b) żółtym - grunt stanowiący drogę publiczną   

c) czerwonym (linia przerywana) - pas gruntu, na którym zostanie ustanowiona służebność 

drogowa   

 

 


