
ZARZĄDZENIE 0$ I :la. 
Burm~trza OJ>oc~a Nr ./!...„ .. „ ...... W 

z dnia „l..'!J. .;„Q.-d. .. „JJ....0.2.Q„f.:„„„„„„„„ 

w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością 
przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r„ poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r„ poz. 65 z późn. zm.) oraz§ 1 ust.2 pkt 5, § 2 pkt 4, 
§ 16 ust.l, § 17 ust.2 i 3 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. Urz. Woj. Łódź z 2011 r„ Nr 136 poz. 1252 zm. z 2019 r„ poz. 4151) w 
związku z art. 3051, art. 3053

, art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tj. Dz. U z 
2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) 

Zarządzam: 

§ 1. Ustanowić na rzecz PGE Dysttybucja S.A. Oddział ;Łódź służebność przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 

' 

- Nr 1940/2 w obr. Libiszów, objętej KW PT 10/00061372/8. 

§ 2. Obciążenie nieruchomości wymienionej w § 1 służebnością przesyłu nastąpi za 
jednorazową opłatą w wysokości 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych). Do kwoty tej 
doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

§ 3. Prawo służebności przesyłu polegać będzie w szczególności na prawie posadowienia 
przyłącza kablowego 0,4 KW o długości 15,5m i szerokości pasa 1 m. Służebność przesyłu związana 
będzie z prawem dostępu do infrastruktury i wykonywania czynności związanych z jej eksploatacją, 
modernizacją, kontrolą, przeglądami, konserwacją, usuwaniem awarii, oraz doprowadzeniem terenu do 
stanu pierwotnego po przeprowadzonym remoncie. 
Przebieg przyłącza elektrycznego określa załącznik mapowy Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu w formie aktu notarialnego oraz 
dokumentacji poniesie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



• 1dynek mieszkalny zasilany będzie ze st.tr. 15/0,4kV Nr 66·mLlbisr.ów 
wa ochrona pneciwporażeniowa „szybkie wyłącunie zasil~T 

V Al4x35mm2 
S 4x35mm2 L= 29,0 m ( 44,0 m) hz= 0,9 m 
SRS75 L=15,0 m hz=l,2 m 
SRS75 L= 14,0 m hz-wg profilu na kolizji z kablem 
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