ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2021
WÓJTA GMINY GÓRZYCA
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Górzyca.
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.,
poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2020, poz. 1990 ze zm.) oraz art. 305 1 – 305 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U.
z 2020r., poz. 1740 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Górzyca Nr XLII.222.2014 z dnia 26 września 2014r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Górzyca (Dz. Urzędowy
Woj. Lubuskiego z 2014r., poz. 1833)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Górzyca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 140/3 o pow. 0,5322 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Słubicach prowadzi księgę wieczystą GW1S/00008653/3, służebnością przesyłu.
§ 2. Służebność przesyłu ustanawia się na rzecz przedsiębiorcy„Starke Wind Górzyca” Sp. z o.o., ul.
Kosynierów Gdyńskich 50 66-400 Gorzów Wlkp.
§ 3. Służebność przesyłu będzie polegała na wykonaniu infrastruktury podziemnej, tj. linii kablowej 15 kV.
Ogólna powierzchnia pasa służebności przesyłu projektowanej linii kablowej wynosi 14,31 m2. Pas służebności
przesyłu na odcinku długości 15 m pokrywa się z pasem służebności ustanowionym dla napowietrznej linii
energetycznej 110 kV.
§ 4. Za ustanowioną służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy określonego w § 2 ustala się jednorazowe
wynagrodzenie w wysokości 1 000,00 zł netto plus 23% podatku VAT co stanowi łącznie 1230,00 zł (słownie:
tysiąc
dwieście
trzydzieści
złotych
00/100)
płatne
przed
ustanowieniem
służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.
§ 5. Służebność przesyłu o której mowa w § 2 i § 3 ustanawia się na czas nieoznaczony. Szczegółowe
warunki ustanowienia służebności przesyłu zawarte zostaną w protokole uzgodnień wraz z załącznikiem
graficznym, który stanowić będzie podstawę do ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego.
§ 6. Wykonanie zarządzenia
i Gospodarki Komunalnej.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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