
UCHWAŁA NR XXVIII/341/2016 

RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 
 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kopanino 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje: 

 

  

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Lubicz nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Kopanino, oznaczonej jako działki gruntu nr 97/3, 98/3                         

i 98/4 o łącznej powierzchni 0,2389 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę 

wieczystą TO1T/00072007/4, obciążonej ograniczonymi prawami rzeczowymi o treści:  

1) służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 101/2 o powierzchni 0,5000ha, 

2) służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 98/6 o pow. 0,1122ha, 

3) służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 98/8 o powierzchni 0,1409 ha, 

4) służebność przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą działki nr 98/3, 

98/4, i 97/3 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej 

działkę nr 97/5, zapisaną w KW nr TO1T/00075381/0, 

5) nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działek  

nr 98/5 i nr 97/6 wpisanego w KW nr TO1T/00075265/1, polegająca na prawie 

przechodu i przejazdu całą szerokością działek nr 98/3, o powierzchni 0,0508 ha, 

nr 98/4, o powierzchni 0,1116 ha i nr 97/3, o powierzchni 0,0765 ha istniejącą  

na nich drogą - od drogi publicznej do działek nr 98/5 i nr 97/6, 

6) nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki  

nr 98/10, polegająca na prawie przechodu i przejazdu całą szerokością działek  

nr 98/3 o powierzchni 0,0508 ha, nr 98/4 o powierzchni 0,1116 ha i nr 97/3  

o powierzchni 0,0765 ha istniejącą na nich drogą - od drogi publicznej do działki 

98/10, 

7) nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki  

nr 98/11, polegająca na prawie przechodu i przejazdu całą szerokością działek  

nr 98/3, nr 98/4 i nr 97/3 istniejącą na nich drogą - od drogi publicznej do działki 

98/11, 

8) służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 98/7 o powierzchni 0,1166 ha, 

9) służebność przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą działki nr 98/3, 

98/4 i 97/3 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę 

nr 98/9 o powierzchni 0,1095 ha, 



10) nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu całą szerokością działek 

nr 98/3 i 97/3 od drogi publicznej do działki nr 97/4, zapisanej w KW  

nr TO1T/00081503/7, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 97/4, 

11) nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą 

działki nr 98/3, 98/4 i 97/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 98/12, 

12) nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą 

działki nr 98/3, 98/4 i 97/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 97/7  

i 98/12 zapisanych w kw.nr TO1T/00082695/6, 

13) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu całą 

szerokością i długością działek nr 98/3, 97/3, 98/4, 101/8 - istniejącą na nich 

drogą, od drogi publicznej do działki nr 101/9 na rzecz każdoczesnego właściciela 

działki nr 101/9, 

14) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu całą 

szerokością i długością działek nr 98/3, 97/3, 98/4, 101/8 - istniejącą na nich 

drogą, od drogi publicznej do działki nr 101/4 na rzecz każdoczesnego właściciela 

działki nr 101/4, 

15) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu całą 

szerokością i długością działek: nr 98/3, nr 97/3, nr 98/4, nr 101/8 - istniejącą  

na nich drogą, od drogi publicznej do działki nr 101/6 oraz na prawie 

przeprowadzenia przez działki nr 98/3, nr 97/3, nr 98/4 i nr 101/8 wszelkiej 

podziemnej nadziemnej infrastruktury technicznej do działki nr 101/6, na rzecz 

każdoczesnego właściciela działki nr 101/6 o powierzchni 0,3002 ha wpisanej  

w księdze wieczystej KW nr TO1T/00107587/8, 

16) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu całą 

szerokością i długością działek: nr 98/3, nr 97/3, nr 98/4, nr 101/8 - istniejącą  

na nich drogą, od drogi publicznej do działki nr 101/7 oraz na prawie 

przeprowadzenia przez działki nr 98/3, nr 97/3, nr 98/4 i nr 101/8 wszelkiej 

podziemnej nadziemnej infrastruktury technicznej do działki nr 101/7, na rzecz 

każdoczesnego właściciela działki nr 101/7 o powierzchni 0,3002 ha wpisanej  

w księdze wieczystej KW nr TO1T/00107588/5, 

17) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu całą 

szerokością i długością działek: nr 98/3, nr 97/3, nr 98/4, nr 101/8 - istniejącą  

na nich drogą, od drogi publicznej do działki nr 101/12 oraz na prawie 

przeprowadzenia przez działki nr 98/3, nr 97/3, nr 98/4 i nr 101/8 wszelkiej 

podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej do działki nr 101/12, na rzecz 

każdoczesnego właściciela działki nr 101/12 o powierzchni 0,6096 ha, 

18) nieodpłatna służebność gruntowa na nieruchomości stanowiącej działki nr 101/13, 

98/4, 98/3, 97/3, 101/8 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 101/11, polegająca na prawie przejścia i przejazdu  

w kierunku do i od drogi publicznej, całą szerokością obciążonej nieruchomości, 

położonej w granicach terenów przeznaczonych w planie miejscowym pod drogę publiczną 

 

 



 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

określony w § 65 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

             Hanna Anzel 

 

 
 


