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W sprawie: stanowienia służebności przesyłu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. os 1orządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zm. poz: 1318 zm. 2014 r. 
poz. 379, 107 zm. z 2015 r. poz. 1045 ), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarc nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 1 ust.2 
pkt 5, § 2 p t 4, § 16 Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37/11 z dnia 30 marca 
2011 roku sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich 
wydzierżawi ia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. U. Woj. Łódź z 2011., Nr 136 
poz. 1252) w związku z art. 305 1

, art. 3053
' art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywil y (tj. Dz.U z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

Postanawiam: 

§ 1 

Ustanowić sł żebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Tadeusza i Józefy 
maiż. Biała oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 578/1 o pow. 0,2759 ha 
położonej w br. 9 m. Opoczno objętej KW - PT 10/00059191/8 przez którą przebiega 
kolektor desz zowy. 

Obciążenie 

jednorazowy 

§2 

nieruchomości wymienionej w § 1 służebnością przesyłu nastąpi za 
wynagrodzeniem w wysokości 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych). 

§3 

Prawo służeb ości przesyłu polegać na prawie wstępu przechodu, przejazdu, swobodnego 
całodoboweg dostępu do urządzeń w celu wykonania czynności związanych z naprawami, 
remontami, e sploatacją, konserwacją, przebudową kolektora deszczowego znajdującego się 

na nierucho ości obciążanej, oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów 
w wymienio ych wyżej celach związanych z naprawami, remontami, eksploatacją, 

konserwacją, przebudową, modernizacją znajdującą się na w/w nieruchomości oraz 
doprowadzen u terenu do stanu pierwotnego po przeprowadzonym remoncie. 

§4 

Gmina Opoc no wypłaci Państwu Józefie i Tadeuszowi małż Białas odszkodowanie 
w wysokości 8.000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych) za bezumowne korzystanie 
z nieruchomo' ci. 

§5 

Koszty zwią: ane z ustanowieniem służebności przesyłu w formie aktu notarialnego poniesie 
Gmina Opoc o. 



§6 

Wykonanie arządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa 
Gruntami. 

§7 

Zarządzenie chodzi w życie z dniem podjęcia. 

Gospodarki 


