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ZarzqdzenieNr. 122
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia .. lutego 2022 r.

w sprawie obciqienia nieruchomo6ci gminnej - czq6ci dzialki nr 532/30
ark. mapy 5, poloionej w obrqbie czuch6w - stuiebnosciq przesylu.

Na podstawieart.30 ust.2pkt3 ustawy zdniaS marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. u. z 2021 r., poz. 1372 z po1n. zm.), arl. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 189g
z po2n. zm.), arl. 30514 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. DZ. U.
z 2020 r., poz. 1740 z p62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XXV/278120 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 pa2dziernika 2020 r. w sprawie zasad
obci4zania nieruchomosci Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sluzebnoSciami
gruntowymi i przesylu (Dz. Urz. Woj. 3t. z ZOZO t. poz. 7917)

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Postanawiam obciq2ye, odptatnie sluzebno6ci4 pzesylu na rzecz
G6rno6l4skiego Przedsiqbiorstwa Wodociqg6w S.A., 40-026 Katowice
ul. Wojew6dzka 19, czq56 nieruchomo6ci gminnej, sktadajqcej siq z dziatki
numer 532130, ark. mapy 5, o powierzchni '11211 m2 polozonej w obrqbie
Czuch6w, zapisanej w l(ff GLIY/0012349419, na kt6rej zlokalizowana jest
sie6 wodociqgowa DN800mm stal, DN 560mmPE wraz z komorami
technologicznymi stanowi4ca wlasno66 ww. podmiotu.
Obciqzenie nieruchomoSci opisanej w ust. 1 ograniczonym prawem
z:eczoutym - sluzebno6ciq przesylu - obejmowa6 bqdzie: ogrodzon4 komorq
technologiczn4DN 560 - pow. 101,50 m2, komorq zasuwow4 na DN 800 -
pow. 12,00 m2, wodociqg DN 560 - pow. 25,30 m2, wodociqg DN 800 - pow
132,30 m2 v,traz z pasem strefo kontrolowanej o szeroko6ci po 0,5 metra
od skrajni z obu stron wodociqgu DN560 i DN800, niezbqdnym do obsfugi
sieci i polega6 bqdzie na prawie korzystania z tej nieruchomoSci
w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem znajduj4cych siq na niej
urzqdzefi i nf ra stru ktu ry tech n i cznej.
Powiezchniq gruntu zajqtq pod sluzebno66 przesylu, okre6la siq na czq6ci
dziatki okre6lonej w ust. 1. Lqczna powierzchnia konieczna do ustanowienia
sluzebnoSci lo 271,1 ffi2, o pzebiegu zgodnym z zalqcznikiem mapowym
do n iniejsz ego zazqdzenia.
SluzebnoS6 ustanawia siQ na czas nieoznaczony, za jednorazowym
wynagrodzeniem, kt6rego warto6i zostanie ustalona w oparciu o operat
szacu nkowy spoz4dzo ny Wzez rzeczoznawcq majqtkowe go, powiqkszo nym
o nale2ny podatek VAT.
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Szczeg6lowy opis i zakres korzystania z nieruchomoSci w czq6ci objqtej
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sluzebno6ciq pzesylu okre6li protokol uzgodnien zawafty pzez strony.
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki N ieruchomoSciam i U zqd u Gminy i M iasta Czenrvionk a-Leszczyny.
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Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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