
UCHWAŁA NR II/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta 
Szczytno

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 
poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/197/04 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 września 
2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Szczytno1), 
wprowadza się następujące zmiany: w Rozdziale V Obciążanie nieruchomości § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Nieruchomości stanowiące własność miasta mogą być obciążone:

1) służebnościami gruntowymi i osobistymi – jeżeli ma to na celu zwiększenie użyteczności 
nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części,

2) hipoteką – jeżeli wynika to z zadań inwestycyjnych miasta ustalonych w uchwale budżetowej,

3) służebnościami przesyłu – na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego 
własność stanowią urządzenia służące do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, 
energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych 
nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa, w ten sposób, że przedsiębiorca 
może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych 
urządzeń.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Robert Siudak

1) Uchwała została zmieniona uchwałami Rady Miejkiej w Szczytnie:  Nr XXXVI/324/06 z dnia  25 stycznia 2006 r.,  Nr 
II/7/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.; Nr V/43/07 z dnia 30 marca 2007 r., NR V/119/07 z dnia 21 grudnia 2007 r., Nr 
XXIX/273/09 z dnia 22 października 2009r., Nr XXX/283/09 z dnia 17 grudnia 2009 r., Nr XVII/146/2012 z dnia 
30 sierpnia 2012 r., Nr XIX/145/2016 z dnia 28 października 2016 r.
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