
U C H W A Ł A   Nr  XLVIII/337/01 
Rady  Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 21 grudnia 2001 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  służebności drogi 
koniecznej  oraz oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 
 

        Na podstawie art.18, ust.2 pkt.9, lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym  (Dz.U. z 1996r.  Nr 13 poz. 74 Nr 58 poz. 261,  Nr 106, poz. 
496, Nr 132, poz.622  z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 10 7, poz. 686, Nr 
113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998r.  Nr 155 ,poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 
2000r. Nr 26, poz.306, nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, 
poz.1004, Nr 95, poz.1041 z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz.971) oraz art. 37  ust.2 
pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz.U. z 
2000r. Nr  46, poz. 543) i art. 145 Kc,  Rada Miejska uchwala co następuje: 
  

§ 1 
Wyraża się zgodę na  ustanowienie nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebności 
drogi koniecznej na działce oznaczonej Nr 1885/6 z mapy 8 o pow. 0,0195 ha , 
stanowiącej własność gminy, objętej księgą wieczystą Nr 15200, na rzecz 
każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej 
działką Nr 1900/10, objętej księgą wieczystą Nr Kw 41488, celem zapewnienia 
dojazdu  do znajdujących się na działce garaży, której przebieg  określi Zarząd 
Miejski.  

§ 2 
Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres  do 18 lutego 2071r. 
w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej  działkę Nr 1885/6 z mapy 8 o 
pow. 0,0195 ha, położoną w Strzelcach Opolskich,  z przeznaczeniem na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , objętej KW Nr 10784.   
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
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