ZARZĄDZENIE nr B.0050.253.2019
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na dz. ew. nr 526/4 z obr. Płochocin
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
nr XXVII/287/16 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych
oraz służebności przesyłu, zarządza się co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieoznaczony, na nieruchomości objętej księgą
wieczystą nr WA1P/00102343/8, służebności przesyłu, której wykonywanie ograniczone będzie do
części dz. ew. nr 526/4 położonej w obrębie Płochocin, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat
warszawski zachodni, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej
21A, 20-340 Lublin, wpisanej do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI
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i jej następców prawnych, polegającej na prawie posadowienia, eksploatacji, remontów, przebudowy,
rozbudowy i korzystania z przyłącza kablowego wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami
niezbędnymi do jego eksploatacji zlokalizowanymi na nieruchomości, korzystania z wyżej
wymienionych urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w zakresie
całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu) do
urządzeń elektroenergetycznych, w celu dokonywania oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów,
napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany odbudowy, dołożenia w pasie
służebności dodatkowych linii elektroenergetycznych, prac związanych z wykonywaniem nowych
przyłączy i wprowadzaniem nowych linii elektroenergetycznych, usuwaniu awarii i jej skutków oraz
usuwaniu drzew, krzewów i gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń, a także innych
niezbędnych prac, przy czym wykonywanie tego prawa ogranicza się do pasa gruntu wzdłuż przebiegu
przyłącza kablowego niskiego napięcia o szerokości 1 metra i długości ok. 92 metrów, zgodnie
z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.
§2
Wszelkie kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu, o której mowa
w § 1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2019 r.
Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
Dariusz Skarżyński

Załączniki:
•

mapa z przebiegiem służebności na dz. ew. nr 526/4 z obr. Płochocin

