
ZARZĄDZENIE
STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO 

N r / ? 1 /2018

z dnia

>t’ sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Prof 
Władysława Szafera w Rzemieniu oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 811/4 poi. w miejscowości 
Rzemień, gm. Przecław.

Na podstawie ort. 11, w związku z art. 13 ust 1 oraz art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121) zarządza się co następuje:

§1-

Ustanowić odpłatnie służebność przejazdu, przechodu, przegonu na czas nieokreślony, pasem gruntu, 
oznaczonym czerwoną, przerywaną linią na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, 
przebiegającą przez nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Prof. Władysława Szafera w Rzemieniu, oznaczonej w 
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 811/4 o pow. 0,0464 ha poi. w miejscowości Rzemień, 
gm. Przecław dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą KW nr TB1M/00072541/4.

§2.

Służebność gruntową ustanawia się na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 810/2 poł 
w miejscowości Rzemień, gm. Przecław dla której Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg 
Wieczystycli prowadzi księgę wieczystą KW nr TB1M/00034724/3.

§3

1. Ustala się jednorazowe wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości w kwocie 
636,00 złotych, określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.
Do w/w kwoty dolicza się koszty sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 440,00 złotych, co daje 
łączną wartość 1076,00 złotych plus podatek Vat 23%, tj. 146,28 zł od kwoty 636,00 złotych.
2. W/w łączna kwota obejmująca wynagrodzenie i zwrot kosztów zostanie wpłacona w całości 
jednorazowo w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

§5

Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości w części objętej służebnością gruntową 
będzie określony w protokole z uzgodnień w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu, 
przechodu i przegonu na nieruchomości Skarbu Państwa.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. j
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STAROSTA POWIATU MIFJ KCKIEGO

Proponuje się ustanowienie prawa 
przejazdu, przechodu i przegonu przez 
działkę nr 811/4 w części jak zaznaczono 
linią koloru czerwonego na niniejszym 
wyrysie z mapy ewidencyjnej na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działki nr 810/2. 

Powierzchnia ustanowionej służebności
osi 80 m2.
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