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ZARZf\DZENIE NR 7912020
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
2

dnia J 7 grudnia 2020 r.

sprawie ustanowienia sluzebnosci przesylu na
wlasnosc Gminy Nowe Miasto.

w

nieruchomosciQch

stanowil}cych

Na podslawie art. 305 ustawy z dni8 23 kwietnia ) 964 r. Kodeks cywilny (l.j. Dz. U.
z 2020r. , poz. 1740) w zwiqzku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 T.
o samofZ4dzie gminnym (t.j . Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia \997 r. 0 go spodarce nierucho mosciami (Lj. Oz. U. Z 2020. f, poz. 1990 ).oraz
zgodnie z zapisami UChwaly Nrl24/ XIII/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 07 stycznia
2020 r. w sprawie zasad obciqza nia nieruchomosci stanowiqcych wtasnosc Gminy Nowe
Miasto sluzebnosciami gnmtowymi i przesylu zarz'!dzam , co nast~puje :

§l. Ustanowic sluzebnosc przesylu na nieruchomoSciach polozonych W obrybie Kubice,
w jednostce ew idencyjnej Nowe Mi asto, oznaczonych w ewidencji grunt6w jako dzialka nr
75 0 powierzchni O,28 ha, i nr 102 powierzchni OA 7ha stanowi'l,cyc h wlasnosc Gminy Nowe
Miasto, dla ktorych S<)d Rejono wy w Plonsku Wydzial lV Ksi'lg Wieczystych prowadzi KW
nr PLiLi00040194/9, na n eez ENERGA- OPERATOR S p6lk. Akcyjna w Gdansk. ul.
Maryoarki Pol skiej 130.

°

§2. Zakres sluzebnosci obejm uje czysc nieruchomosci wymien ionej w § 1 i polega na prawie
korzystania z pasa gruntu 0 powierzchni 458m 2 o szerokosci 1m na dzialce numer 75 •
wzd tuz b i egm~c ego w ziemi kabla sredniego napiycia SN, oraz oa dzialce numer 102 na
prawie korz),stania z pasa gruntu
0 pow ierzchni 876m 2
0 szerokosci 1m-' wzdh.lt
biegnqcego w ziemi kabla sredn ie go nap lyCI8 Sn oraz slupa SN, zgodn ie z zal<Jcznikiem
graficznym do niniejszego zarD}dzenia.

§3. Ustanowi enie sruzebnosci nasl«puje na czas nieokrdlony i za jednorazowym
wynagrodzeni em, ustalonym przez n:eczoznawcy maj (}tkowego oa podstawie operatu
szacunkowego.
§4. Zarz~ dze nie stanowi podstawlf zawarcia umowy notarialnej ustanowienia sluzebnosci
przesylu.

§S. Wykonanie zarz¥l zeni a pov,Iierzam Kiero",mikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
Przestrzermej i Ochrony Srodo wiska.
§6. Zarz~dzen i e wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega publikacji na tablicy ogloszen
w siedzi bie Urzydu Gminy w Nowy m Mickie oraz w Biuletynie fnformacj i Publicznej pod
ad resem: www.bipnowemiaslopl

,

