
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

czerwionka-Leszczvnv 
zarzqdzenie Nr5.13.t zz

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia .I.... paidziernika 2022r.

w sprawie obci42enia nieruchomoSci gminnej - czgSci dzialki nr 532/30
ark. mapy 5, poloionej w obrgbie Czuch6w - slu2ebno6ci4 przesylu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoz4dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z p62n. zm.), art. 1 3 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
z po2n. zm.), art. 3051-4 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
obciqzania nieruchomo5ci Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny sluzebno6ciami
gruntowymi ipzesylu (Dz.Uz. Woj. St. z2O2Or.poz.7917)

1.

zarzqdzam, co nastq puje :

s1

Postanawiam obciq2y6 odplatnie sluzebno6ciq pzesylu na tzecz
G6rno6lqskiego Przedsiqbiorstwa Wodociqg6w S.A., 40-026 Katowice
ul. Wojewodzka 19, czq56 nieruchomoSci gminnej, skladajqcej siq z dzialki
numer 532/30, ark. mapy 5, o powiezchni 11211 m'z polo2onej w obrqbie
Czuch6w, zapisanej w KW GLl Y/0012349419, na kt6rej zlokalizowana jest
sie6 wodociqgowa DN800mm stal, DN 560mmPE waz z komorami
technologicznymi stanowiqca wlasnoSi ww podmiotu.
Obciqzenie nieruchomoSci opisanej w ust. 1 ograniczonym prawem
zeczorym - sluzebnoSciq pzesylu - obejmowa6 bqdzie: ogrodzonq komorq
technologicznq DN 560 - pow. 101,50 m2, komorq zasuwowA na DN 800 -
pow. 12,00 m2, wodociqg DN 560 - pow. 25,30 m2, wodociqg DN 800 - pow.
132,30 m2 wraz z pasem strefy kontrolowanej o szerokoSci po 0,5 metra
od skrajni z obu stron wodociqgu DN560 i DN800, niezbqdnym do obslugi
sieci i polega6 bqdzie na prawie kozystania z tej nieruchomo6ci
w oznaczonym zakresie, zgodnie z pzeznaczeniem znajduj4cych siq na niej
uzqdzeh infrastruktury technicznej.
Powiezchniq gruntu zajeta pod stuzebno66 pzesylu, okre6la siq na czq6ci
dzialki okre6lonej w ust. 1. Lqczna powiezchnia konieczna do ustanowienia
sluzebno5ci to 271,1 m2, o przebiegu zgodnym z zalqcznikiem mapowym
do niniejszego zazqdzenia.
Slu2ebnoSi ustanawia siq na czas nieoznaczony, za jednorazowym
wynagrodzeniem w kwocie 15 000,00 zl powiqkszonym o nalezny podatek
VAT.

s2

Szczeg6lowy opis i zakres korzystania z nieruchomo6ci w czq6ci objqtej
sluzebnoSciq przesylu okre5li protok6l uzgodnieh zawatly przez strony.

2.

3.

4.



s3

Wykonanie Zarzqdzenia powiezam Kierownikowi Referatu lnfrastruktury
i Gospodarki Nieruchomo6ciami Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Traci moc zazqdzenie nr 68122 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 24lutego 2022 roku.

s5

Zaz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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