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w sprawie:

obciążania nieruchomości stanowiącej własność
przesyłu

na rzecz Polskiej

Spółki

Gminy Opoczno służebnością
Gazownictwa spółka z o.o.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r„ poz. 594 zm. poz: 1318 zm. 2014 r. poz. 379, 1072),
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 r.
poz. 518 zm: 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906,1200) oraz § 1 ust.2 pkt 5, § 2 pkt 4, § 16
Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad nabycia,
zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
(Dz. U. Woj. Łódź z 2011„ Nr 136 poz. 1252) w związku z art. 305 1, art. 305 3• art. 305 4 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tj. Dz.U z 2014 r„ poz. 121 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Zarządzam:

§ 1.

Ustanawiać

służebność przesyłu na
gruntów jako działka:

na rzecz Polskiej

Spółki

nieruchomości stanowiącej

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie
własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji

- Nr 66 o pow. 0,1756 ha w obr. 10 m. Opoczno, objętej KW PT 10/00024516/9,
nieruchomości
wymienionych w § 1 służebnością przesyłu nastąpi za
w wysokości 3.675,00 zł ( słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć
złotych). Do kwoty tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

§ 2.

Obciążenie

jednorazową opłatą

§ 3. Prawo służebności przesyłu polegać będzie na prawie posadowienia na opisanych
sieci gazowej w pasie gruntu o szerokości 1,0 m oraz na prawie wstępu przechodu,
przejazdu, swobodnego całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu wykonania w celu wykonania
czynności związanych z posadowieniem gazociągu , przyłączy gazowych i punktów pomiarowych,
naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączaniem
kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń gazowniczych znajdujących się na
nieruchomości obciążonej, a w szczególności gazociągu i przyłączy gazowych oraz prawie
wykonywania wykopów i przekopów w wymienionych wyżej celach z naprawami , remontami,
eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami, przyłączeniem odbiorców, modernizacjami
sieci gazowej i punktów gazowych, znajdujących się na nieruchomości oraz doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po przeprowadzonym remoncie.
nieruchomościach

§ 4. Koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu w formie aktu notarialnego poniesie
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział w Warszawie.

§ 5. Wykonanie
Gruntami.
§ 5.

Zarządzenie

Zarządzenia

powierza

się

Naczelnikowi

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wydziału

Rolnictwa

Gospodarki

