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UCHWAŁA NR XLIII/559/2013
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym służebności gruntowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) oraz art. 40 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j Dz. U. z 2013 r. poz. 594.), art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póżn. Zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Miasta Zakopane uchwala co
następuje :
§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Zakopane zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym służebności gruntowych.
§ 2.
1. Ustanawia się służebność gruntową:
1) Na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej, który zamierza
wybudować przyłącze, inne urządzenie podobne, nie wchodzące w skład sieci przedsiębiorstwa, służące do
doprowadzenia i odprowadzania mediów do nieruchomości .
2) Z inicjatywy Burmistrza Miasta Zakopane - jeżeli potrzeba ustanowienia służebności gruntowej jest
powodowana zbyciem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane.
3) Z inicjatywy Burmistrza Miasta Zakopane - jeżeli nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy
Miasto Zakopane jest faktycznie wykorzystywana przez właściciela lub użytkownika wieczystego
nieruchomości władnącej w sposób odpowiadający ograniczonemu prawu rzeczowemu służebności
gruntowej.
§ 3.
1. Obciążenie nieruchomości służebnością nie może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku nie może być sprzeczne
z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Miasto Zakopane.
2. Treść ustanowionej służebności gruntowej powinna w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie
z nieruchomości obciążonej, w szczególności poprzez wykorzystanie istniejącego na nieruchomości układu
komunikacyjnego, w tym ścieżek i przejść oraz w miarę możliwości poprzez jej ustanowienie wzdłuż granic
nieruchomości.
§ 4.
1. Służebność gruntową ustanawia się za wynagrodzeniem.
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2. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej ustala się w wysokości nie niższej niż wartość
służebności gruntowej, którą określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.
3. Wynagrodzenie jest płatne jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego lub
może zostać rozłożone na raty na czas nie dłuższy niż 5 lat, a wierzytelność z tego tytułu podlega
zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości władnącej,
4. W przypadku rozłożenia wynagrodzenia na raty pierwsza rata w wysokości 30% wynagrodzenia podlega
zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
5. Rozłożona na raty niespłacona w terminach część wynagrodzenia podlega oprocentowaniu przy
zastosowaniu stopy procentowej równej dwukrotnej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy
Bank Polski,
6. Koszty ustanowienia służebności gruntowej w szczególności koszty sporządzenia operatu szacunkowego
określającego wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej, umowy w formie aktu
notarialnego, wpisu praw nabytych do księgi wieczystej, ustanowienia hipoteki w przypadku rozłożenia na
raty wynagrodzenia z tytułu ustanawianej służebności gruntowej ponosi właściciel lub użytkownik
wieczysty nieruchomości władnącej.
§ 5.
1. Umowa o ustanowienie służebności gruntowej, zawierana w formie aktu notarialnego, każdorazowo będzie
określać przebieg służebności.
2. Informacja o ustanowieniu służebności gruntowej zostaje podana do publicznej wiadomości w formie
stosownego zarządzenia Burmistrza Miasta Zakopane przygotowanego przez Wydział Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego przed zawarciem aktu notarialnego.
§ 6. Obowiązek wybudowania i utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności
gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
§ 7. Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową na zasadach odmiennych wymaga odrębnej uchwały
Rady Miasta Zakopane.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Zacharko

