Zarz~dzenie

Nr 95/2013
W6jta Gminy Slawno
z dnia 11 wrzesnia 2013 r.

w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie slu:iebnosci przesylu na nieruchom sciacb
stanowi c ch wlasnosc Gmin Slawno, na rzecz ENERGA - OPERATOR A
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 6 marca J 990 r. 0 samorz~dzie gminnym ( jednorty tekst:
Oz. U. z 20 13r., poz. 594 ze zmianet : Oz.U z 2013 roku poz. 645 );
- oraz art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (jedn lity tekst
Oz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zmianami : Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 97, poz.
1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 06, poz.
622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, p z. 1337,
z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529);
- oraz § 3 i § 7 Uchwaly Rady Gminy Slawno nr XXXV286/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
sprawie
okreslenia zasad obci¥ania nieruchomosci stanowietcych wlasnosc Gminy Slawno sruzeb osciami
przesyru,
zarz<ldza sie, co nastepuje:

§ 1. WyraZa si~ zgod~ na ustanowienie za wynagrodzeniem sruzebnosci przesyru na czas nieo eslony,
na rzecz ENERGA- OPERATOR Sp61ka Akcyjna z siedzib~ w Gdansku przy ul.
arynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdansk, wpisanym do Krajowego Rejestru S~dowego - Rejestru
Przedsi~biorc6w przez S~d Rejonowy Gdansk - P6moc w Gdansku, VII Wydzial Gos , odarczy
Krajowego Rejestru S~dowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, ddziaru
w Srupsku, z siedzibet przy ul. Przemyslowej 114, na nieruchomosciach b~d~cych w asnosci~
Gminy Slawno, stanowi~cych:
a) dzialk~ nr 57/4 0 powierzchni 0,79 ha potozonet w obr~bie ewidencyjnym Bobrowiczki,
b) dzialk~ nr 2240 powierzchni 4, II ha polozonet w obr~bie ewidencyjnym Bobrowice,
c) dzialk~ nr 1440 powierzchni 0,91 ha polozon~ w obr~bie ewidencyjnym Bobrowiczki,
d) dzialk~ nr 2690 powierzchni 1,31 ha polozonet w obr~bie ewidencyjnym Bobrowice,
e) dzialk~ nr 2}5 0 powierzchni 0,68 ha polozonet w obr~bie ewidencyjnym Smardzewo.
§ 2. Sruzebnosc przesyru polegac b~dzie na:
I) prawie do korzystania z nieruchomosci obci~zonych w zakresie niezb~dnym do posada lema na
nich urz~dzen elektroenergetycznych linii WN 110 kV relacji Slawno-Sian6w, w postaci prz wod6w
linii,
2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosciach obci~zonych urzetdzen, 0 kt6ry
w pkt. I, po ich posadowieniu,
3) prawie do korzystania z nieruchomosci obcietzonych w zakresie niezb~dnym do doko ywania
konserwacji, remont6w, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy ur~dzen i i stalacji
elektroenergetycznych, 0 kt6rych mowa w pkt. 1 i pkt. 2, wraz z prawem wejscia i wjazdu a teren
odpowiednim sprz~tem przez pracownik6w Przedsi~biorstwa Energetycznego oraz przez szystkie
podmioty i osoby, kt6rymi Przedsj~biorstwo Energetyczne posruguje si~ w zwi<tZku z pro adzon~
dziatalnosci~.

§ 3. Wynagrodzenie z tytulu ustanowienia sluzebnosci przesylu, kt6rej dotyczy niniejsze zar
ustala si~ na kwot~ 10.250 zl (slownie: dziesi~c tysi~cy dwiescie pi~cdziesi~t zlotych) +
V AT w stawce aktualnie obowi~zujetcej.
§ 4. Zarzetdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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