
w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością 
przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny 
Tomaszów Mazowiecki. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r„ poz. 594 zm. poz: 1318 zm. 2014 r. poz. 379, 1072), 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 782 zm: 2015 r. poz. 985,1039) oraz § 1 ust.2 pkt 5, § 2 pkt 4, § 16 Uchwały Rady 

' Miejskiej w Opocznie Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i 
obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. U. 
Woj. Łódź z 2011„ Nr 136 poz. 1252) w związku z art. 3051

, art. 3053
• art. 3054 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tj. Dz.U z 2014 r„ poz. 121 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

Zarządzam: 

§ 1. Ustanowić na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny 
Tomaszów Mazowiecki służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 331 o pow. 0,1678 ha położonej w obr. 21 m. 
Opoczno. 

§ 2. Obciążenie nieruchomości wymienionej w § 1 służebnością przesyłu nastąpi za 
jednorazową opłatą w wysokości 1.947,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści siedem 
złotych) Do kwoty tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

§ 3. Prawo służebności przesyłu polegać będzie w szczególności na prawie posadowienia 
urządzeń elektroenergetycznych oraz na prawie dostępu do infrastruktury i wykonywania czynności 
związanych z jej eksploatacją, modernizacją, kontrolą, przeglądami, konserwacją, usuwaniem awarii, 
oraz doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po przeprowadzonym remoncie. 

§ 4. Koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu w formie aktu notarialnego poniesie 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki 

§ 5.Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rafał 


