ZARZĄDZENIE Nr 233/08
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 24 października 2008 r.

w sprawie: nieodpłatnego ustanowienia słuŜebności drogi koniecznej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr
113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr
48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz § 7
pkt.2 Uchwały Nr XXVII/135/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 12 sierpnia 2008r. w
sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ trzy lata lub na czas nieoznaczony
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2008r.
Nr 241 poz.2475) i Uchwały Nr XXIX/145/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30
września 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania
nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ
trzy lata lub na czas nieoznaczony stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski
(Dz.Urz.Woj.Podlaskiego z 2008r. Nr 241 poz.2477), zarządzam co następuje:
§1
W związku z brakiem dostępu do drogi publicznej zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr
geodezyjnym 3216/5 połoŜonej w Bielsku Podlaskim przy ul.Zamkowej stanowiącej
współwłasność osób fizycznych, wyraŜam zgodę na nieodpłatnie ustanowienie słuŜebności
drogi koniecznej na nieruchomościach miejskich oznaczonych nr geodezyjnymi 3215/4 i
4694/5 połoŜonych przy ul.Zamkowej na rzecz kaŜdoczesnego właściciela nieruchomości nr
3216/5. Ustanowienie słuŜebności nastąpi w sposób szczegółowo określony w załączniku
graficznym w skali 1: 1000, stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia zleca się Referatowi Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk
Podlaski.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

