Tabela Nr 8

Posiadane prawa majątkowe o ograniczonych prawach rzeczowych
L.p.

1.

2.

Wyszczególnienie

SłuŜebność polegająca na prawie
swobodnego przejścia i przejazdu przez
działkę nr 35/123 ark. mapy 45 o pow.
0,86.14 ha objętą KW Nr 10867 w
uŜytkowaniu wieczystym Leszczyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
na rzecz Miasta Leszna oraz na rzecz
kaŜdorazowego właściciela lub
uŜytkownika wieczystego działek gruntu nr
35/21 o pow. 168 m2 i nr 35/22 o pow. 927
m2 połoŜonych w Lesznie przy ul. Dowbora
Muśnickiego
objętych KW Nr 11715
- akt not. Rep. 2594/2003 z dnia
08.04.2003 r.
SłuŜebność polegająca na prawie
swobodnego przejścia i przejazdu przez
działkę nr 1/172 o pow. 0,4985 ha i nr 1/81
o pow. 0,18.89 ha , objętych KW Nr 22324
w uŜytkowaniu wieczystym Leszczyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Miasta
Leszna oraz kaŜdorazowego właściciela
działki nr 1/149 ark. mapy 40 o pow.0,0270
ha objętej KW Nr 40892 połoŜonej w
Lesznie przy ul. Estkowskiego

Wartość prawa/ Forma Wartość prawa/ Forma
władania
władania
30.09.2005 r.

30.09.2006 r.

roczna wartość
słuŜebności
1.000,- zł

roczna wartość
słuŜebności
1.000,- zł

nieodpłatnie

nieodpłatnie

roczna wartość
słuŜebności
1.000,- zł

roczna wartość
słuŜebności
1.000,- zł

nieodpłatnie

nieodpłatnie

- akt not. Rep. Nr 7022/2003 z dnia
06.08.2003 r.

3.

SłuŜebność przejazdu i przejścia przez działkę nr 48/1 ark. mapy 8 objętej KW Nr
24108 własność Daniel Bartkowiak na
rzecz kaŜdorazowego właściciela
nieruchomości dz. nr 51/1 ark. mapy 8
połoŜonej przy ul. Narutowicza 29 objętej
KW Nr 2937

------------

Wynagrodzenie roczne
5.000,- zł
waloryzowane raz w
roku o stopę inflacji w
oparciu o wskaźnik
ogłaszany przez GUS

oraz
działki nr 53 i 51/2 ark. mapy 8 przy ul.
Narutowicza objętej KW Nr 23034
Akt notarialny Rep. „A” Nr 2168/2006 z
dnia 15.05.2006 r.

-----------------

nieodpłatnie
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4.

5.

SłuŜebność przejazdu i przejścia do drogi
publicznej przez działkę nr 438/3 ark.
mapy 40 objętej KW Nr 42662
stanowiącej własność Sp. z o.o Transport i
Spedycja Grześkowiak w Lesznie , na
rzecz Miasta Leszna oraz na rzecz
kaŜdorazowego właściciela działki gruntu
nr 438/1 o pow. 0,01.71 objętej KW Nr
40892,
ul. Dekana

-----------------

SłuŜebność przejazdu i przejścia do
drogi publicznej przez działkę nr 36/6 skapitalizowana
wartość słuŜebności
ark. mapy 45 objętej KW Nr 9984 w
uŜytkowaniu wieczystym Leszczyńskiej
1.000,- zł
Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz
Miasta Leszna oraz na rzecz
nieodpłatnie
kaŜdorazowego właściciela działki
gruntu nr 36/10 o pow. 0,0237 objętej
KW Nr 40894,
ul. Zwycięstwa
akt notarialny Rep. Nr 2514/2001
z dnia 22.03.2001 r.

skapitalizowana wartość
słuŜebności
500,- zł
nieodpłatnie

--------------

