Zarzadzenie Nr A.../15
Starosty Slawieriskiego
z dnia ..'=u. stycznia 2015 r.

w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem sluzebnosci gruntowej przejazdu i przechodu na
nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Skarbu Panstwa. polozonej w jednostce ewidencyjnej
Darlowo-Miasto, bbreb Nr 0003 Darlowo 3
Na podstawie art. 11 ust. 1 w zwiazku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosci ami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Starosta Slawieriski
zarzadza. co nastepuje:
§ 1.1 Zezwala si$ na obciazenie nieruchomosci gruntowej stanowiacej wlasnosc Skarbu Paristwa.
oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako dzialka nr 35/6 o powierzchni
0,3204 ha, rodzaj uzytku ,.W" dla ktorej Sad Rejonowy w Koszalinie VI Wydzial Ksiag
Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta_ nr KO1K/00089058/2, polozonej w jednostce
ewidencyjnej 321301_l.Darlowo-M, obr^b Nr 0003 Darlowo 3. ograniczonym prawem
rzeczowym w postaci odptatnej sluzebnosci gruntowej, na czas nieoznaczony.
2.Sluzebnosc drogow^ polegajac^ na prawie przejazdu i przechodu ustanawia sie na rzecz
kazdoczesnego wlasciciela nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow
jako dziaiki o numerach: 41/12 o powierzchni 0,13 ha, 41/13 o powierzchni 0.13 ha, dla
ktorej S^d Rejonowy w Koszalinie VI Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege
wieczyst^ nr KO1E/00079116/4, polozonej w jednostce ewidencyjnej 321301_l,DarlowoM., obr^b Nr 0003 Darlowo 3.
§ 2. Szczegolowy sposob i zakres korzystania z nieruchomosci w czesci objetej sluzebnosci^ drogi
koniecznej okresla protokol uzgodnieri stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszego
zarzadzenia.
§ 3. Wykonanie zarzadzenia powierza sie Wydzialowi Geodezji, Kartografii. Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.
§ 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZalacznikNr I do
Zarzadzeiiia Nr A..715
Siarosty Slawieriskiego
zdnia MLgtycznia 2015r.

PROTOKOL UZGODNIEN
w sprawie ustanowienia za wynagrodzeniem sluzebnosci gruntowej przejazdu i przechodu
na nieruchomosci stanowiacej wtasnosc Skarbu Panstwa. polozonej w jednostce ewidencyjnej
Postomino, obrebie Korlino, sporzadzony w Starostwie Powiatowym w Slawnie, w dniu ....
stycznia 2015 r., pomi^dzy:
Skarbem Panstwa, w imieniu ktorego dziala: Starosta Slawienski - Wojciech Wisniowski,
wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowe, z siedziba w Slawnie przy ul. Sempolowskiej
2a, zwanym dalej w tresci umowy Wlascicielem,
a malzeristwem
- Pania Jolanta Jablorisk^ corka Stanislawa i Krystyny, PESEL 6504-708383, Dowod osobisty
ASZ159826
- Panem Miroslawem Jablonskim synem Czeslawa i Leokadii, PESEL59041714656, Dowod
osobisty ASZ 815032,
oboje zamieszkali: ul. Wenedow 41, 76-150 Darlowo,
ktorzy oswiadczaja, ze s^ wlascicielami na zasadzie wspolnosci ustawowej, nieruchomosci
oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako dzialki o numerach: 41/12 o powierzchni
0,13 ha, 41/13 o powierzchni 0.13 ha, dla ktorej Sad Rejonowy w Koszalinie VI Wydzial Ksiag
Wieczystych prowadzi ksi^ge wieczysta nr KO IE/00079116/4, polozonej wjednostce ewidencyjnej
321301_l,Dartowo-M., obr^b Nr 0003 Darlowo 3.
POSTANOWIENIA DO AKTU NOTARIALNEGO:
1 .Zakres sluzebnosci:
1. W celu zapewnienia dostejm do drogi. obciaza si$ nieruchomosc gruntowq. stanowiac^ wlasnosc
Skarbu Panstwa, oznaczona w ewidencji gruntow i budynkow jako dzialka
nr 35/6 o powierzchni 0,3204 ha, rodzaj uzytku ,,W" dla ktorej Sad Rejonowy w Koszalinie
VI Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta nr KO IK/0008905 8/2, polozonej
w jednostce ewidencyjnej 321301_l,Darlowo-M, obreb Nr 0003 Darlowo 3, sluzebnoscia
przejazdu i przechodu na obszarze o powierzchni 0,0039 ha (39 m2). w przebiegu zgodnym
z zalacznikiem graficznym nr 2. na rzecz kazdoczesnego wlasciciela nieruchomosci oznaczonej
w ewidencji gruntow i budynkow jako dzialki o numerach: 41/12 o powierzchni 0,13 ha,
41/13 o powierzchni 0,13 ha. dla ktorej Sad Rejonowy w Koszalinie VI Wydzial Ksiag
Wieczystych prowadzi ksi^g? wieczysta nr KO IE/00079116/4, polozonej w jednostce
ewidencyjnej 321301_l,Darlowo-M., obreb Nr 0003 Darlowo 3.
2. Sluzebnosc ustanawia si? na czas nieoznaczony.
II. Warunki ustanowienia sluzebnosci:
1. Ustala si$ wynagrodzenie z tytulu sluzebnosci przejazdu i przechodu na rzecz nieruchomosci
opisanej w pkt I.I w wysokosci brutto 581,79 zl. (slownie zlotych: pi^cset osiemdziesiat jeden
79/100), wtym VAT 23 % - w wysokosci 108,79 zh, ktore platne jest jednorazowo, nie pozniej
niz 2 dni przed sporz^dzeniem umowy w formie aktu notarialnego na konto bankowe Starostwa
Powiatowego
w Slawnie Baltycki Bank Spoldzielczy w Darlowie nr
25 8566 0003 0000 4141 2000 0009. Za dat? wplywu uwaza sie dzieri wplywu srodkow

pienieznych na wyzej wymieniony rachunek.
2. Obowiazek wykonania oraz utrzymania urzadzeri zwiazanych z \vykonaniem shizebnosci
przejazdu i przechodu obciaza kazdoczesnego wlasciciela nieruchomosci wladnacej.
3. Protokol niniejszy stanowi podstawe do zawarcia umowy w formic aktu notarialnego.
4. Koszty oplat notarialnych, wypisow z aktu i oplaty sadowe oraz wypisow z ewidencji gruntow
ponosza Panstwo Jolanta i Miroslaw Jabtonscy.
5. Ostateczny termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala Panstwo Jolanta i Miroslaw
Jabloriscy i powiadomia Starost^ Slawienskiego na 7 dni przed jej zawarciem.
6. Nie stawienie si$ stron w uzgodnionym terminie w Kancelarii Notarialnej na podpisame aktu
notarialnego albo odmowa jego podpisania przez ktoraj^olwiek ze stron, oznaczac bedzie
odstapienie od umowy przez strone, ktora sie nie stawila lub odmowila podpisania aktu
notarialnego.
7. Przepisy kodeksu cywilnego maj£j zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych wol^ stron.
8. Niniejszy protokol sporz^dzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej
ze stron.

Wlasciciel nieruchomosci obciazonej
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