
Uchwala Nr LIV/1262/2018 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 23 stycznia 2018 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na obci~zenie nieruchomosci polozonych w Rzeszowie 
przy ul. Spacerowej. 

Dzialaj~c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 z poin. zm. ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciarni (Dz. U. z 2018 r. poz. 121). 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastc;;puje 

§1 
Wyraza si~ zgod~ na odplatne obci~zenie nieruchomosci oznaczonych jako dzialki 
nr 2853, obj~tej Kw RZ1Z/00083407/4, 2875, obj~tej RZ1Z/00102229/2, 2876, obj~tej 
RZ1Z/00215116 / 2, polozonych w obr~bie 209, stanowi~cych wlasnosc Grniny Miasto 
Rzeszow sluzebnosci~ drogi koniecznej przejazdu i przechodu na rzecz kazdoczesnych 
wlascicieli dzialek nr 2830 i 2874, polozonych w obr. 209. 
Przebieg trasy sluzebnosci przedstawia zal~cznik do niniejszej uchwaly. 

§2 
Wykonanie uchwaly powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodnicz~cy 

Rady Miasta Rzeszowa 

Ur-;)ec 
Andrz~ Dec 



UZASADNIENIE 

Dzialki nr 2853, 2875, 2876 obr. 209 przez kt6re rna przebiegac trasa sluzebnosci 
stanowi::t wlasnosc Gminy Miasto Rzesz6w. 

WlaSciciele dzialek opisanych w § 1 wyst::tpili z wnioskiem 0 ustanowienie 
sluzebnosci przejazdu i przechodu z uwagi na uregulowanie dojazdu do swoich dzialek. 
W zwi::tzku z powyzszym proponuje si~ ustanowienie sluzebnosci przejazdu i przechodu 
przez dzialki nr 2853, 2875 i 2876 obr. 209 szlakiem sluzebnym, zgodnie z zal::tcznikiem 
graficznym. 

Zgodnie z art. 285 kodeksu cywilnego nieruchomosc mozna obci::tzyc na rzecz 
wlasciciela nieruchomosci wladn::tcej prawem sluzebnosci gruntowej, kt6ra moze miec na 
celu jedynie zwi~kszenie uzytecznosci nieruchomosci wladn::tcej. 



282/J/4 

Rtf 

28Jo 

2829 

Rtf 

\'": .. 
Rtf 

285412 

Bp 

-taemI 
- ;:;. 

Trasa proponowanej sluzebnosci gruntowej 
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Zalqcznik do Uchwaly nr .....~.lY.Ll.~~~ .i:LOIG . '.' ....... ...... . 


Rady MiastaRzeszowa z dnia .?: 9.. f~~.~l.L.(,{'f1: ..~.j~ .~'. ... 
28!J4 


