ZARZĄDZENIE nr B.0050.143.2020
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na dz. ew. nr 1/13, 1/15 i 14/21 z obr.
Bronisze
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 2020 r., poz. 713) 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 stanowiącej
działkę ewidencyjną nr 1/13, działkę ewidencyjną nr 1/15 oraz działkę ewidencyjną nr 14/21,
położonej w obrębie Bronisze, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, na rzecz
MULTINET 24 Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Krótkiej 2, 39-200 Dębica, wpisanej do
rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000224784, NIP 513-00-74-703, REGON 356900096 i jej następców prawnych, służebności
przesyłu, polegającej w szczególności na prawie wstępu i korzystania z gruntu w celu wybudowania
i korzystania z przyłącza telekomunikacyjnego wraz ze studnią kablową zgodnie z przeznaczeniem
urządzeń oraz na prawie całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonywania czynności
związanych z budową, instalacją, eksploatacją, usuwaniem awarii, naprawą, remontami, konserwacją,
przeglądami, przebudową i rozbudową przyłącza telekomunikacyjnego stanowiącego własność firmy
MULTINET 24 Sp. z o. o. oraz korzystania z przedmiotowej nieruchomości w zakresie wynikającym
z prawa własności przyłącza telekomunikacyjnego położonego na przedmiotowych działkach.
Przedmiotowa służebność ograniczona będzie do pasa gruntu o długości ok. 190 metrów i szerokości
1 metra, po 0,5 metra licząc od osi przyłącza telekomunikacyjnego wraz ze studnią kablową, zgodnie
z załącznikiem graficznym obrazującym zakres przedmiotowej służebności.
§2
Wszelkie

kwestie

związane

z

ustanowieniem

służebności

przesyłu,

o

której

w §1 sprecyzowane zostaną w protokole uzgodnień.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2020 r.
BURMISTRZ
Paweł Kanclerz

Załączniki:
• mapa z przebiegiem służebności na dz. ew. nr 1/13, 1/15, 14/21 z obr. Bronisze
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