
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 6 lipca 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu 
przez działkę stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną we Wrześni, gmina Września, 
oznaczoną geodezyjnie nr 3896/31, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 
władnącej tj. działki nr 3896/24 położonej we Wrześni, gmina Września. 

Na podstawie art. 11 ust. 1, 11 a i 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 285 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), zarządza się co 

następuje: 

§1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez działkę 

stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną we Wrześni, gmina Września, oznaczoną 

geodezyjnie nr 3896/31 o powierzchni 0,0856 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00014898/6, na rzecz 

każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej tj. działki nr 3896/24 o powierzchni 

0,4514 ha, położonej we Wrześni, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00033375/3. 

§2.Ustanowienie służebności następuje na czas nieokreślony. 

§3.Ustala się opłatę jednorazową z tytułu obciążenia nieruchomości, o której mowa w §1, której 

wysokość wynosi 12 434,00 z1 + 23% VAT tj. razem 15 293,82 zł (słownie: piętnaście tysięcy 

dwieście dziewięćdziesiąt trzy 82/100 złote). Opłata wniesiona będzie przez Towarzystwo 

Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Poznaniu w formie opłaty jednorazowej. Powyższa 

kwota powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego we Wrześni 

nr 59 1240 1747 1111 0010 7355 6645 nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy 

notarialnej. 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii 

i Nieruchomości. 

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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