ZA R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.28b.2019

›

BURMISTRZATOSZKA
z dnia 6 lutego 2019r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
na działkach: nr 298/82 oraz nr 303/82 (KW nr GLlG/00037101/3,obręb Toszek),
stanowiących własność Gminy Toszek, dla projektowanej budowy stacji
transformatorowej, linii kablowych niskiego i średniego napięcia wraz z dojazdem.

Działając na podstawie:
art.30 ust.1 i ust.2 pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z póżn. zm), art.11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm),
art 3051, art 3052, art 3053, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z póżn. zm.) oraz 51, 52, 53 oraz @4 pkt 1 i 2 Uchwały
Nr V/ 18/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie: określania zasad
obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Toszek służebnością
przesyłu (Dz. U. Woj. śląsk. z 2015r., poz. 413)

zarządzam co następuje:
51.
Ustanawiam na rzecz TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie, Oddział
w Gliwicach przy ulicy Portowej 1421, za wynagrodzeniem odpłatną służebność
przesyłu, polegającą na budowie:
. na działce nr 298/82 — stacji transformatorowej kontenerowej 27,60 m2, linii
kablowej 10 m2, dojazd 58,00 m2;
0 na działce nr 389/165 — dojazd 55m2.
2. Służebność przesyłu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
1.

gz.
Ustala się wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości, o której mowa w 51
ograniczonym prawem rzeczowym — służebnością przesyłu. Wynagrodzenie wniesione będzie
przez TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, oddział W Gliwicach przy ulicy
Portowej 14a, w formie opłaty jednorazowej, której wysokość na podstawie operatu
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego określa się na kwotę
10.306,00 zł + 23% VAT = 12.676,38 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt
sześć złotych 38/ 100).

53.
Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu należy wnieść w całości
najpóźniej na 7 dni przed zawarciem umowy o ustanowienie służebności przesyłu.

54.
Obowiązek utrzymania urządzeń związanych z wykonywaniem służebności obciąża
TAURON Dystrybucja S.A w Gliwicach przy ulicy Portowej 14a.

55.
Zasady ustanowienia służebności przesyłu zostaną określone W „Protokole
uzgodnień”, który stanowić będzie podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
2. Koszty związane z ustanowieniami prawa służebności przesyłu w formie aktu
notarialnego ponosi TAURON Dystrybucja S.A.
1.

56.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska.

57.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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