
ZARZĄDZENIE NR 182/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa 
sp. z o.o.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 
poz.506) art.13 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018r., poz. 2204 t.j.), art.305¹ kodeks cywilny 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 nieruchomościach stanowiących własność Miasta 
i Gminy Pleszew oznaczonej jako:

– działka nr 736/5 o pow.  0.1302 ha obręb Miasto Pleszew KW KZ1P/00017405/4,

służebności przesyłu dla potrzeb wybudowania sieci gazowej służącej do przesyłu gazu  na rzecz Polskiej 
Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i jej następców prawnych.

2. Treść służebności przesyłu będzie obejmować:

– zaprojektowania, wybudowania i posadowienia na nieruchomości sieci gazowej,

– czasowe zajęcie nieruchomości w celu wybudowania zaprojektowanej sieci dystrybucyjnej,

– korzystanie z nieruchomości w zakresie niezbędnym do dystrybucji gazu siecią dystrybucyjną,

– wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do sieci dystrybucyjnej, w celu wykonania czynności 
związanych z wybudowaniem, posadowieniem sieci dystrybucyjnej, naprawami, remontami, eksploatacją, 
konserwacją, przebudowami a także modernizacjami sieci dystrybucyjnej,

– wykonywania wykopów i przekopów przez nieruchomość w/w celach

– ograniczenia prawa każdoczesnego właściciela nieruchomości w strefie kontrolowanej ( po 0,50 m w obie 
strony od osi rury przyłącza gazowego) działań mogących mieć negatywny wpływ na trwałość, prawidłową 
eksploatację oraz ewentualną naprawę sieci gazowej, w szczególności poprzez powstrzymania się od: 
wznoszenia obiektów budowlanych, urządzenia stałych składów i magazynów, nasadzenia i utrzymania 
drzew, stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,

– w/w ograniczenie nie dotyczy remontów, napraw, przebudowy i eksploatacji istniejących sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 2. Służebność przesyłu zostaje ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości

749,00 zł netto + 23% VAT tj. 921,27 zł brutto (słownie:  dziewięćset dwadzieścia jeden złoty 27/100) 
płatnym na rzecz Miasta i Gminy Pleszew w terminie 21 dni od daty podpisania aktu notarialnego 
ustanawiającego służebność na konto: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego UMiG Pleszew.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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