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Zarzqdzenie Nr2tOl21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdniaZG.maja2021 r.

w sprawie obciqienia nieruchomoSci gminnej - czg6ci dzialki nr 2102149 ark.
mapy 1, poloionej w obrqbie Czerwionka - sluiebnoSciq przesylu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.z2020r.,poz.713zp62n.zm.), art. 13 ust. 1 ustawy zdnia2l
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990
z p62n. zm.) art. 3051'a ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2O2O r., poz. 1740, z p62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XXV/278I20 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30.1 0 .2O2O r. w sprawie zasad
obciq2ania nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny slu2ebno6ciami
gruntowymi i przesylu (Dz. Uz. Woj. Sl. z2O2O r. poa.7917)

zarzqdzam, co nastqpuje :
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Postanawiam obciq2ye odplatnie slu2ebnoSciq przesylu na rzecz TAURON
Dystrybucja S.A.. z siedzibq w Krakowie 31-035, przy ul. Podg6rskiej 25A,
nieruchomoS6 gminnq, skladajqcq sig m.in. z dzialki numer 2102149,
ark. mapy 1, o powierzchni 273 m2, polo2onej w obrqbie Czerwionka, dla kt6rej
Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi KW nr GL1Y10009341716, na kt6rej
projektowana jest linia napowietrzna niskiego napiqcia stanowiqca wlasno66
ww. podmiotu.
Obciq2enie nieruchomo6ci opisanej w ust. 'l ograniczonym prawem 'zeczorym- slu2ebnoSciq przesylu - obejmowa6 bqdzie napowietrznq liniq niskiego
napiqcia o dlugoSci ok. '1 ,2mb i polega6 bgdzie na prawie korzystania z tej
nieruchomoSci w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem
projektowanych na niej uzqdzeh infrastruktury technicznej.
Powierzchnig gruntu zajqtq pod slu2ebno3i przesylu, okreSla siq na czq6ci
dzialki okre6lonej w ust. 1. Lqczna powierzchnia konieczna do ustanowienia
slu2ebno6ci to 0,72 m2, skladajqca sig z pasa o dlugoSci 1,2 m i szeroko6ci
0,6 m o przebiegu zgodnym z zalqcznikiem mapowym do niniejszego
zarzqdzenia.
Slu2ebnoS6 ustanawia sie na czas nieoznaczony, za jednorazowym
wynagrodzeniem, kt6rego wartoSc zostanie ustalona w oparciu o operat
szacun kowy sporzqdzony ptzez rzeczoznawcq majqtkowego, powigkszonym
o nalezny podatek VAT.
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Szczegolowy spos6b i zakres kozystania z nieruchomo6ci w cz96ci objqtej
slu2ebno6ciq przesylu okre6li protok6l uzgodnieh zawaty przez strony.
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Wykonanie Zazqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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