
ZARZADZENIE Nr 1';f5"/2012

STAROSTY POZNANSKIEGO

z dnia ~OMf~2012 r.

w sprawie: obciazenia sluzebnoscia drogi koniecznej nieruchomosci stanowiacej wlasnosc

Skarbu Panstwa, oznaczonej jako dzialka nr 417/5, obreb Pecna, gmina Mosina

Na podstawie art. 11 i w zwiazku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomosciami (Dz.U.2010.102.651), art. 145 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodelcr

cywilny (Dz.U.1964.16.93) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1.1. Zezwala sie na obciazanie nieruchomosci gruntowej stanowiacej wlasnosc Skarbu Panstwa,

polozonej w miejscowosci Pecna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obreb nr 0010

Pecna, gmina Mosina - obszar wiejski, ark. mapy 5, dzialka nr 417/5 o pow. 0.1417 ha, opis uzytków:

Rowy, dla której prowadzona jest ksiega wieczysta nr POIM/00048119/6, ograniczonym prawem

rzeczowym w postaci sluzebnosci drogi koniecznej, na czas nieoznaczony.

§ 1.2. Sluzebnosc drogowa ustanawia sie na rzecz kazdoczesnego wlasciciela nieruchomosci,

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynkówjako:

a) obreb Nr 0010 Pecna, gmina Mosina - obszar wiejski, arkusz mapy 5, dzialka gruntu o numerze

353/9, o powierzchni 0.1305 ha, dla której prowadzonajest ksiega wieczysta nr 34853 Srem,

b) obreb Nr 0010 Pecna, gmina Mosina - obszar wiejski, arkusz mapy 5, dzialka gruntu o numerze

353/10, o powierzchni 0.1293 ha, dla której prowadzona jest ksiega wieczysta nr 45910 Srem,

c) obreb Nr 0010 Pecna, gmina Mosina - obszar wiejski, arkusz mapy 5, dzialka grtmtu o numerze

353/11, o powierzchni 6.1745 ha, dla której prowadzona jest ksiega wieczystanr 34853 Srem.

§ 2. Szczególowy sposób i zakres korzystania z nieruchomosci w czesci objetej sluzebnoscia drogi

koniecznej zostanie okreslony w protokole uzgodnien stron.

§ 4. Wykonanie' zarzadzenia powierza sie Dyrektorowi Wydzialu Go~podarowania Mieniem

Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE

do Zarzadzenia Nr 't~ /2012

Starosty Poznanskiego

z dnia ?LJ~lu:u- 2012 r.

Pismami z dnia 29.07.2011 r. oraz 03.10.2011 r. wlasciciele odpowiednio dzialek nr 353/9,

353/11 oraz 353/10 w miejscowosci Pecna, gmina Mosina, zwrócili sie do Starosty Poznanskiego

z prosba o ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej na dzialce stanowiacej wlasnosc Skarbu

Panstwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obreb nr 00lOPecna, gmina Mosina -

obszar wiejski, ark. mapy 5, dzialka nr 471/5, o pow. 0,1418 ha, opis uzytków: Rowy, dla której

prowadzona jest ksiega wieczysta nr POIM/00048119/6.

Zgodnie z art. 145 Kodeksu cywilnego, jezeli nieruchomosc nie ma odpowiedniego dostepu

do drogi publicznej lub do nalezacych do tej nieruchomosci budynków gospodarskich, wlasciciel

moze zadac od wlascicieli gruntów sasiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej

sluzebnosci drogowej (droga konieczna).

Stosownie do art. 12 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -Prawo wodne, wody stojace oraz wody

w rowach znajdujacych sie w granicach nieruchomosci gruntowej stanowia wlasnosc wlasciciela tej

nieruchomosci. Uprawnienia wlascicielskie Skarbu Panstwa w stosunku do wód stojacych oraz wód

w rowach, znajdujacych sie na terenie nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa,

wykonuje podmiot reprezentujacy Skarb Panstwa w stosunku do tych nieruchomosci na podstawie

odrebnych przepisów. W przedmiotowej sprawie przepisami odrebnymi sa przepisy ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2010.102.651) a w szczególnosci art. 11 ww.

ustawy, który stanowi, ze organem reprezentujacym Skarb Panstwa w sp~awach gospodarowania
,

nieruchomosciami jest starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej. W mysl art. 13

ust. 1 ugo, nieruchomosci stanowiace wlasnosc Skarbu Panstwa moga byc przedmiotem obrotu,

a w szczególnosci, moga byc miedzy innymi obciazane ograniczonymi prawapti rzeczowymi.

Po analizie stanu prawnego i przeprowadzonej wizji lokalnej nieruchomosci ustalono, ze

zasadnym jest ustanowienie odplatnej sluzebnosci drogowej na dzialce stanówiacej wlasnosc Skarbu

Panstwa.

Za ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej od kazdego z wlascicieli nieruchomosci

wladnacych zostanie pobrane jednorazowe wynagrodzenie (zgodnie z operatem szacunkowym

sporzadzonym w dniu 7 sierpnia 2012 r. przez Damiana Bukowskiego - Rzeczoznawce Majatkowego

- uprawnienia do szacowania nr 4718) w kwocie 608,00 zl netto, do którego nalezy doliczyc nalezny

podatek VAT w wysokosci 23%.

Wobec powyzszego wydanie niniejszego zarzadzenia jest konieczne i uzasadnione.
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