ZARZĄDZENIE Nr 177/2019
Burmistrza Miasta Piastów
z dnia 30.07.2019 r.
w sprawie:

ustanowienia na działce ewidencyjnej nr 347/95 z obrębu 05, położonej w Piastowie,
służebności przesyłu

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późń. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 8 Uchwały Nr XLV/337/2018 Rady
Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Miasta Piastowa (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia
2018, poz. 4201 z późń. zm. w związku z art. 3051 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1145),
zarządzam, co następuje:
§1
1. Wyrażam zgodę na ustanowienie, aktem notarialnym, na działce ewidencyjnej nr 347/95 z obrębu 05,
pochodzącej z księgi wieczystej nr WA1P/00030649/7, położonej w Piastowie, będącej własnością
Gminy Miasta Piastów, odpłatnie – za jednorazowym wynagrodzeniem i na czas nieoznaczony,
służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa działającego pod firmą Polska Spółka Gazownictwa Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz każdoczesnego jej następcy prawnego.
2. Służebność będzie polegać na posadowieniu na działce sieci gazowej średniego ciśnienia
o powierzchni całkowitej służebności 12 m2 oraz na korzystaniu z części wyżej opisanej działki
w zakresie całodobowego i nieograniczonego w czasie i w miejscu dostępu (przejścia, przejazdu) do
urządzeń w celu budowy, przebudowy, przeglądu, konserwacji, naprawy modernizacji lub wymiany
urządzeń sieci gazowej, stanowiącej własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Przebieg służebności oznaczony jest na mapie ukazującej lokalizację sieci gazowej średniego ciśnienia,
która dołączona będzie do aktu notarialnego ustanowienia służebności.
3. Wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu o długości całkowitej 12,0 m i szerokości 1,0 m
wzdłuż przebiegu sieci gazowej średniego ciśnienia, zgodnie z załączoną mapą, o której mowa w ust. 2.
4. Uprawniony z tytułu służebności, po każdorazowych czynnościach i pracach opisanych w ust. 2,
w terminie 14 dni od zakończenia prac, zobowiązany jest przywrócić grunt do stanu poprzedniego.
5. Koszty związane z ustanowieniem służebności poniesie Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Piastowie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski

