
Zarzqdzenie Nr l.tZZ
Bu rmistrza G mi ny i M iasta Gzenrvionka-Leszczyny

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie obciqienia nieruchomo5ci gminnej - dzialek nr 985147 ark. mapy 7
oraz nr 472146 a*. mapy 7, polo2onej w obrqbie Dgbiefisko - sluiebnoSciq
gruntowq

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2Q22 r. poz. 559 z p62n. zm), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz.U. 22021 r. po2.1899
z p62n. zm.), art. 285 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/278I20 Rady
Miejskiej w Czenryionce-Leszczynach z dnia 30 pa2dziernika 2020 r.w sprawie zasad
obciq2ania nieruchomoSci Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny slu2ebno6ciami
gruntowymi i przesylu

zazqdzam, co nastqpuje :

s1

Postanawiam obciq2yc slu2ebnoSciq gruntowq nieruchomoSd gminnq sktadajqcq
siq miqdzy innymi z odrqbnie oznaczonych w ewidencji grunt6w dzialek nr 985/47
ark. mapy 7 o pow. 0,0138 ha oraz 472146 ark. mapy 7 o pow. 0,1863 ha
polozonych w obrgbie Dqbieisko, zapisanych w KW GL1Y0013849912.
Slu2ebnoS6 gruntowa ustanowiona zostanie na Eecz kazdoczesnego wlaSciciela
(wlaScicieli) nieruchomo6ci polozonych w obrqbie Dgbiefisko, pzy ul. Kosynier6w

- tj. wtaScicieli dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 106131, MOl31,
440 I 31, 259 I 31, 283 I 26, 487 I 32, 29 41 31, 296 I 31 .

Obciq2enie nieruchomo6ci opisanej w ust. 1 ograniczonym prawem rzeczorym
- slu2ebno6ciq gruntowq polega6 bqdzie na: prawie pzechodu i przejazdu, prawie
do wybudowania budynku, budowli, drogi, sieci, pzylqczy i uzqdzeh infrastruktury
technicznej oraz prawie wstepu i prawie dostqpu do dzialek N 985147 oruz 472146.
Powierzchnig gruntu zajqtq pod slu2ebno66 gruntowq, okreSla siq na calej
powiezchni dzialek okre6lonych w ust. 1. o pzebiegu zgodnym z zalqcznikiem
mapowym do niniejszego zarzEdzenia.
Slu2ebno66 ustanawia siQ na czas nieoznaczony, za jednorazowym
wynagrodzeniem, kt6rego wartoS6 zostanie ustalona w oparciu o operat
szacunkowy sporzqdzony pzez zeczoznawcq majqtkowego, powiqkszonym
o nale2ny podatek VAT.

s2

Szczeg6towy spos6b i zakres korzystania z nieruchomoSci objqtej stuzebno6ciq
gruntowq okreSli protokol uzgodniei zawarly miQdzy stronami.
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s3

Wykonanie Zazqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.


