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Zarzqdzenie nr /5.6lZt
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia .&Q,. kwietnia 202'l r.

w sprawie obciqienia nieruchomo5ci gminnej - czq5ci dzialek nr 2197/439 ark.
mapy 1, oraz nr 22051439 ark. mapy 1, polo2onych w obrqbie Belk -
slu2ebno6ciq przesylu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pK 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.z2O2Or.,poz.713zp62n.zm.), art. 13 ust. 1 ustawy zdnia2l
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990
z p62n. zm.) art. 3051{ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2O2O r., poz. 1740, z p62n. zm.) oraz Uchwaty Nr XXV/278I20 Rady
Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 30.1 0 .2020 r. w sprawie zasad
obciq2ania nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny sfu2ebnoSciami
gruntowymi i pzesylu (Dz. Urz. Wq. St. 22020 r. poZ.7917)

zar4dzam, co nastqpuje :

sl
Postanawiam obciE2yc odplatnie sfu2ebnoSciq pzesyfu na z.ecz McDonald's
Polska Sp. z o.o. z siedzibq w Warczawie 02-674, pzy ul. Marynarskiej 15,
nieruchomo36 gminnq, skladajqcq siq z dzialek numer 21971439, a*. mapy 1,

o powiezchni 178 m2 oraz numer 2205/439 ark. mapy 1, o powiezchni 772 m2,
polo2onq w obrqbie Belk, zapisanq w KW GLIY/00158034/1, na kt6rej
zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa stanowiqca wlasno66 ww. podmiotu.
Obciq2enie nieruchomo6ci opisanej w ust. 1 ograniczonym prawem zeczowym
- sfu2ebnoSciq pzesylu - obejmowac bqdzie pzylqcze kanalizacji deszczowej
wraz z wylotem do rowu i pasem eksploatacyjnym, niezbqdnym do obslugi
sieci i polega6 bgdzie na prawie kozystania z tej nieruchomo6ci
w oznaczonym zakresie, zgodnie z ptzeznaczeniem znajdujqcych siq na niej
uzqdzefi infrastruktury technicznej.
Powiezchnig gruntu zajQtq pod sfu2ebno56 pzesylu, okre6la siq na czqSci
dzialek okreSlonych w ust. 1. Lqczna powiezchnia konieczna do ustanowienia
sfu2ebno6ci lo 12 m2, o przebiegu zgodnym z zalqcznikiem mapowym
do ni niejszego zarzqdzenia.
Sfu2ebno66 ustanawia sie na czas nieoznaczony, za jednorazowym
wynagrodzeniem, kt6rego wartosc zostanie ustalona w oparciu o operat
szacunkowy spozqdzony pzez tzeczoznawcg majqtkowego, powiqkszonym
o nale2ny podatek VAT.
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Szczegolowy spos6b i zakres kozystania z nieruchomo6ci w czgSci objgtej
slu2ebno6ciq pzesylu okreSli protokol uzgodnieri zawarty przez strony.
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Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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