ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2018
WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 08.01.2018r.
w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krzyżanowice
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147), art. 305 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459) oraz w wykonaniu Uchwały
Nr XXXV/62/2009 z dnia 29 września 2009r. Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia zasad
nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

zarządzam, co następuje:
§1
1. Wyrażam zgodę na obciążenie nieruchomości gminnej, położonej w Krzyżanowicach,
składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 217 a.m. 1 o powierzchni 0,0840 ha,
dla której prowadzona jest KW nr GL1R/00056615/8, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25a, 31-035 Kraków,
KRS 0000073321, NIP 611-020-28-60, REGON 230179216.
2. Służebność przesyłu polegać będzie na prawie do pozostawienia na nieruchomości urządzeń
elektroenergetycznych służących do dystrybucji energii elektrycznej tj. kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN i połączonymi z tą stacją liniami kablowymi nN i SN
wraz z włączeniem do sieci średniego i niskiego napięcia, a także na prawie rozbudowy
tych urządzeń w przyszłości, w szczególności w związku z budową instalacji mającej
na celu przyłączenie nowych odbiorców, swobodny dostęp TAURON Dystrybucja S.A.
i podmiotów działających w jego imieniu do urządzeń w celu rozbudowy, usuwania awarii,
dokonywania przeglądów, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany
urządzeń.
§2
Szczegóły ustanowienia służebności przesyłu opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia określi protokół
uzgodnień, który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej.
§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście a wykonanie powierzam
podinspektorowi d/ s geodezji i gospodarki gruntami.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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