Bt`,T RMi`STRZ MIASTA

CIF,SZYNA

Zarządzenie Nr 0050.510.2018

Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia s sierpnia 2018 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gmimym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 305] ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.1025 zpóźn. zm.), art.13
ust.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XXVII/256/16 Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad zbywania,

nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 1ata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów

#:zśai:;3Ł±ł:gbon2aiT6ur?%3u5%Ozwpł3źzna.=amTaczasoznaczonydo3lat(tekstjednolity:Dz.Urz.
§1

1. Ustanawiam na rzecz Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie przy
ul. Mostowej 2 służebność przesyłu biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy
Cieszyn położonej w Cieszynie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 36/12 obr.
35 w rejonie ul. Bielskiej obj. KW nr BBIC/00053030/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie
(pas służebny o szerokości 2,40 m, długości 25 m, powierzchni 60 m2), odpowiadającą

biegowi uządzenia przesyłowego zaznaczonego na mapie.
2. Mapa z zaznaczonym pasem służebnym odpowiadającym

biegowi

uządzenia

przesyłowego, o szerokości 2,40 m i łącznej długości 25 m, tj. powierzchni 60 m2 stanowi

załącznik do umowy ustanowienia służebności przesyłu, która zostanie zawarta w fomiie
aktu notarialnego.
3. Służebność przesyłu zostaj e ustanowiona na czas nieoznaczony.
4. Ustanowienie służebności, o której mowa w ust. 1 następuje za wynagrodzeniem w kwocie
600,00 zł netto + 138,00 zł (23 % podatku VAT)9 tj. łącznie 738,00 zł brutto (słownie:
siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100).

§2

Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie spłatę naleźności w kwocie 738,00 zł

ŁFZĘ:u(s#ł:j:±eł:egs;e:e%ł5ee:źrnTed*e#łG03ł=zśł]Oątsykc;hs:Ż(ł%±:sźyonnł:J±d::r:%:?Ołonsa3k]Oonot8
00010075 7897, nie później niż do dnia zawarcia umowy ustanawiającej służebność.
§3

Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do spisania protokołu rokowań i zawarcia umowy
ustanowienia służebności. Koszt umowy ustanowienia służebności przesyłu ponosi strona

nabywająca.
§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna
§5

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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