ZARZĄDZENIE NR 177/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem na rzecz Miasta i
Gminy Pleszew.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446), art. 13 ust. 1, art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2015r. poz. 1774 ze zm.), art. 305¹ kodeksu cywilnego oraz § 17 ust. 1 i 5 Uchwały nr XLI/295/2006 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony (Dz. U. z 2015r., poz. 5551) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Burmistrz wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy
Pleszew oznaczonej jako działka nr 194/20 o pow. 0,4302 ha, zapisanej w KW KZ1P/00017256/4, położonej w
miejscowości Janków służebność przesyłu dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń
elektroenergetycznych w postaci linii kablowej nN wraz z złączem pomiarowo-rozdzielczym.
2. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu zostaje ustalona na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego
i polegać będzie na:
a) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich w
przyszłości urządzeń elektroenergetydcznych w postaci linii kablowych i linii kablowych nN wraz z złączem
pomiarowo-rozdzielczym,
b) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń wymienionych w pkt a, po
ich posadowieniu,
c) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji,
remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o
których mowa w pkt a i b (jak również usytuowania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze
nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne, zgodnie z zaznaczonym na
załączniku graficznym do aktu notarialnego obszarem zajętym przez służebność) wraz z prawem wejścia i
wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez
wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną
działalnością.
§ 2. Służebność przesyłu ustanowiona zostaje za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1.900,00 zł
+ 23 % VAT tj. 2.337,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych 00/100) płatnym na rzecz
Miasta i Gminy Pleszew w terminie 14 dni od daty podpisania aktu notarialnego ustanawiajacego służebność tj.
na następujący nr konta: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UMiG Pleszew.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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