UCHWAŁA NR LIX/644/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr XI/149/2007
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 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, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz
zasad udzielania bonifikat (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2007 r.,
Nr 620 poz. 4106 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta
Nowego Sącza postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem służebności gruntowej przejazdu
i przechodu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu
o numerze ewidencyjnym 14/55 o powierzchni 0,8682 ha w obrębie 72, objętą
Księgą Wieczystą Nr NS1S/00085721/2 będącej własnością Gminy Nowy Sącz,
oddaną w użytkowanie wieczyste Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu,
na rzecz Gminy Nowy Sącz - właściciela działek gruntu o numerach ewidencyjnych
14/7 o powierzchni 0,3336 ha w obrębie 72, objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00123542/2
i 14/72 o powierzchni 1,2030 ha w obrębie 72, objętej Księgą Wieczystą
Nr NS1S/00075391/6, położonych w Nowym Sączu - szlakiem oznaczonym na kopii
mapy ewidencyjnej kolorem brązowym, linią przerywaną, punktami A,B,C,D,E,F,G,A
- dla działki gruntu nr 14/72 w obrębie 72 i punktami A,B,C,D,E,H,I,F,G,A - dla działki
gruntu nr 14/7 w obrębie 72 - jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Piotr Lachowicz
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