
PROJEKT 

 

  UCHWAŁA Nr .............. /19 

        Rady Miasta Milanówka 

   z dnia  ...................... 2019 roku 
 

w sprawie:  wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnych służebności gruntowych na 

nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną. 

 

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

(tj. Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.) oraz w związku z art. 285 ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.) – Rada Miasta Milanówka 

u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości położonej w Milanówku, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

zlokalizowaną w okolicy ul. Wojska Polskiego i ul. Świerkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów  

i budynków jako dz. nr ew. 17/5, 17/4, 17/3 w obrębie 05-12, stanowiącej własność Gminy Milanówek, 

uregulowanej w księdze wieczystej WA1G/00059761/8, nieodpłatną służebnością gruntową, na czas 

oznaczony (do dnia zaliczenia przedmiotowej nieruchomości do kategorii drogi publicznej), na rzecz 

każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonych zgodnie z Decyzją Nr 1/2019 Burmistrza 

Miasta Milanówka z dnia 11.01.2019 r. znak: GN.6831.22.2018.AK w sprawie zatwierdzenia podziału 

nieruchomości jako działka 18/12, 18/11, 18/8, 18/7, 18/5 w obrębie 05-12 w Milanówku. 

 

§ 2. 

Przedmiotem służebności gruntowej będzie zapewnienie dojścia i dojazdu do drogi publicznej oraz 

zapewnienie budowy oraz prawidłowego utrzymania infrastruktury technicznej w postaci urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, dla każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonych 

zgodnie z Decyzją Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11.01.2019 r. znak: 

GN.6831.22.2018.AK w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości jako działka 18/12, 18/11, 

18/8, 18/7, 18/5 w obrębie 05-12 w Milanówku. 

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodnicząca 

 Rady Miasta Milanówka  

 

        Janina Moława 

 



UZASADNIENIE 

 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej  

w Milanówku, stanowiącej drogę wewnętrzną, zlokalizowaną w okolicy ul. Wojska Polskiego  

i ul. Świerkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr ew. 17/5, 17/4, 17/3 w obrębie 

05-12, stanowiącej własność Gminy Milanówek, nieodpłatną służebnością gruntową, zapewniającą dojście 

i dojazd do drogi publicznej oraz zapewniającą budowę oraz prawidłowe utrzymanie infrastruktury 

technicznej w postaci urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Beneficjentem służebności będzie 

każdoczesny właściciel nieruchomości oznaczonych zgodnie z Decyzją Nr 1/2019 Burmistrza Miasta 

Milanówka z dnia 11.01.2019 r. znak: GN.6831.22.2018.AK w sprawie zatwierdzenia podziału 

nieruchomości jako działka 18/12, 18/11, 18/8, 18/7, 18/5 w obrębie 05-12 w Milanówku. 

Uchwała jest komplementarna względem podejmowanych równolegle działań Gminy Milanówek 

w zakresie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w Decyzji Nr 1/2019 Burmistrza Miasta 

Milanówka z dnia 11.01.2019 r. znak: GN.6831.22.2018.AK w sprawie zatwierdzenia podziału 

nieruchomości jako dz. 18/13 obr. 05-12, położonej przy ul. Wojska Polskiego, jak również regulacji 

roszczenia w zakresie odszkodowań z tytułu art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powstałych  

w skutek ww. decyzji. 

Ustanowienie służebności jest logicznie uzasadnione koniecznością zapewnienia działkom 18/11, 

18/12, 18/10, 18/8, 18/7, 18/5 obsługi komunikacyjnej oraz uzbrojenia w podstawową infrastrukturę 

techniczną, w zamian za nieodpłatne przejęcie 18/13 pod drogę wewnętrzną. Działka 18/13 stanowić będzie 

uzupełnienie połączenia obecnych działek Gminy Milanówek (dz. 17/5, 17/4, 17/3) z drogą publiczną –  

ul. Wojska Polskiego, zaś całość umożliwi Gminie Milanówek urządzenie drogi publicznej i drogi 

wewnętrznej, tworzących wspólnie obsługę komunikacyjną terenów przewidzianych pod zabudowę, 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachód – 2” w Milanówku, 

przyjętym Uchwałą Nr 252/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 

z 12 maja 2005 r. Nr 106, poz. 3020). Brak ustanowienia służebności istotnie ogranicza możliwości 

zagospodarowania terenów przyległych do drogi, czyniąc wątpliwym istotę nieodpłatnego przekazania  

dz. 18/13 po stronie obecnych właścicieli. 

Zgodnie z art. 285 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej 

nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że właściciel 

nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, 

jednocześnie służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości 

władnącej lub jej oznaczonej części.  

Ustanowienie służebności zapewni właścicielom działek 18/12, 18/11, 18/8, 18/7, 18/5 w obrębie 

05-12 w Milanówku prawny dostęp do jego nieruchomości, a tym samym pozwoli na jej prawidłowe 

zagospodarowanie, zgodnie z miejscowym planem. Ustanowienie służebności odbywać się będzie na 

zasadzie uzyskania ekwiwalentu z nieodpłatnego otrzymania dz. 18/13 – zgodnie ze złożoną wstępnie 

deklaracją obecnych właścicieli.  

Podsumowując, niniejsza uchwała stanowi jeden z elementów szerszego uregulowania kwestii 

obsługi komunikacyjnej terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wymienionych w uchwale działek. 

Konsekwentnie do niniejszej uchwały Rada Miasta Milanówka winna równolegle oraz w przyszłości 

podejmować decyzje m.in. o nabyciu i obciążeniu dz. 18/13 stosownymi służebnościami. 

Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z  2019 r.  poz. 506) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nabywania i obciążania 

nieruchomości. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

Opracował: Piotr Obrębski 


