Burmis,tr!~~~~~'.~.!f.t.!.2.9 jQ

z dnia .. Q~„./.lQ.; ...if O.:„.Q./.:„„.„.„.„•. „„„.„

w sprawie:

obciążania nieruchomości stanowiącej własność
przesyłu

na rzecz Polskiej
Gazowniczy w Lodzi

Spółki

Gazownictwa

Gminy Opoczno służebnością
z o.o. Oddział Zakład

Spółka

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.I,§ 17 ust. 2 i 3 Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37/11zdnia30 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. 305 1, art. 305 3, art. 305 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny
(tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.)
zarządzam:

§ 1. Ustanawiać na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Łodzi służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka:
- Nr 289

położonej

w obr. 10 m. Opoczno przy ul. Westerplatte, objętej KW PT 10/00021908/3,

wymienionej w § 1 w pasie gruntu o szerokości 1 m i długości
5,5 m służebnością przesyłu nastąpi za jednorazową opłatą w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta
złotych). Do kwoty tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
§ 2.

Obciążenie nieruchomości

2

§ 3. Prawo służebności przesyłu polegać będzie na prawie posadowienia na nieruchomości
dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia <t> 40PE o długości L=5,5 m w pasie gruntu
o szerokości 1,0 mi długości 5,5 m2 polegającej na prawie wstępu przechodu, przejazdu swobodnego
dostępu do sieci dystrybucyjnej
w celu wykonania czynności związanych z zaprojektowaniem
wybudowaniem, posadowieniem sieci dystrybucyjnej, naprawami, remontami, eksploatacją,
konserwacją, przebudowami, rozbudowami ( w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców) a także
modernizacjami sieci dystrybucyjnej oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
przeprowadzonym remoncie.
Przebieg sieci gazowej określa załącznik mapowy Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
obciążanej ,

§ 4. Koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu w formie aktu notarialnego oraz
dokumentacji poniesie Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Mapa sluży do celów projektowych.
Stan aktualności no dzień 7109.2019r.
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Granice wkarlowano wedlug danych z ewidcncj gruntów.
Nie zbadano Ksiegi wieczystej względem obciążeń i slużebnotci
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I. Osnowa pozioma : uklad "2000"

2. Osnowa pionowa : p. o.Kronsztodt "86"
3.Niniejszq mapę no podstawie baz danych
pozyskanych z POOGiK oraz pomiaru
uzupelniojacego wykonało

USWCI CEODUYJNE Tereso Walasik
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Nie wJ*lucza się istnienia w terenie 1fln~h niew}ł<azanyr:h
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, kt6re nie byly
zgfaszone da inwentaryzocj lub o kt6qch brok
fest informacj w instytucjach branżowych.
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Punkty osnowy geodezyjiej podlegaj/ ochronie
(ustawo z dnia 11.05.1989r - Prawo Ceodeiyjle
i Korłogroficzne. Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Adminislrac; z dnia
/5.04.1999r - Dzienmk Uslaw Nr 45 poz. 454).
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- pro jektowono siet gazowo
- punkt redukcyjno-pomiarowy (0,6x0,25m)
pro jektowone przy!oczo gazowe ~25PE
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Niniejsza mapo jest wydrukiem mapy do
ce/6w projektowych zoewidencjonowonej
w PODGiK w Opocznie w dniu 04. 10.2019
pod nr P.1007.2019. 1665
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