
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czer* ronla - Lesrczyny

Zarzqdzenie Nr 22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia .. .. wrze5nia 2022 r.

w sprawie obci42enia nieruchomo6ci gminnej - czg6ci dzialki nr 853/23
ark. mapy 4, poloionej w obrqbie Palowice - sluiebno6ciq gruntowq.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U.22022r., poz.559 zp62n. zm.), art. 13 ust. 1 ustawyzdnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U.22021 r. poz. 1899
z p62n. zm.), art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. DZ. U. z 2022 r., poz. 1360 z p62n. zm.) oraz Uchwaly Nr XXV/278I20 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 pa2dziernika 2020 r. w sprawie
zasad obci4zania nieruchomo6ci Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
slu2ebno6ciami gruntowymi i przesylu (Dz. Uz. Woj. Sl. z2O2O r. po2.7917)

zarzqdzam, co nastq puje :

s1

Postanawiam obciq2y6, od platn ie slu2ebnoSciq gru ntowa nierucho mo56 g mi n n4
skladajqc4 siq miqdzy innymi z odrqbnie oznaczonej w ewidencji grunt6w dzialki
nr 853/23, ark. mapy 4, o powierzchni 688 m2 polozonej w obrqbie Palowice,
zapisanej w KW GLlY/00119165/3.
Stuzebno6i gruntowa ustanowiona zostanie na tzecz ka2doczesnego wla6ciciela
nieruchomo6ci polo2onej w obrqbie Palowice tj. dzialki o numerze ewidencyjnym
710115 na czas trwania u2ytkowania wieczystego na dzialce o numerze
ewidencyjnym 816123.
Obciq2anie nieruchomo6ci opisanej w ust. 1 ograniczonym prawem .zeczorym -
sluzebnoSci4 gruntowq polegai bqdzie na: prawie przechodu i pzeiazdu.
Powiezchniq gruntu zajqtq pod sluzebno6c gruntowa okre6la siq na czq6ci
dzialki okre5lonej w ust. 1. Lqczna powiezchnia konieczna do ustanowienia
slu2ebno6ci to 100 m2, o pzebiegu zgodnym z zalqcznikiem mapowym
do ni niejszego zazqdzenia.
Slu2ebnoS6 ustanawia sig za jednorazowym wynagrodzeniem, kt6rego wartoSi
zostanie ustalona w oparciu o operat szacunkovr4r spozqdzony przez
zeczoznawce maj4tkowego, powiqkszonym o nale2ny podatek VAT
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Szczeg6lowy opis i zakres kozystania z nieruchomo6ci w czqSci objqtej
slu2ebno6ciq przesylu okreSli protok6l uzgodnieh zawarly pzez strony.
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Wykonanie Zarzqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki NieruchomoSciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Kopia mapy zasadniczej
dla ustanowienia siu2e bnojci drogowej
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Gmina: Czerwionka ' Leszczyny
ledn. ewid.:241201_5, Czerwionka - Leszczyny
Obrqb: 241201_5.0003 Palowice
Poloienie: ul. Dqbowa
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ZalEcznik do Zrz4dzenia Nr.. 9Ona
Burmi za Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia .09.2022 r.
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