Zarządzenie Nr 671/ZN/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 25 lipca 2019 r.
ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Słupsku przy ulicy
Ogrodowej, oznaczonych numerami działek 66/1 i 50/3 w 13 obrębie geodezyjnym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 pkt 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), art. 305¹ w związku z art.
49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),
uchwały Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad obciążania
nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska służebnościami przesyłu (Dz. U. Woj. Pom.
z 2011 r. Nr 95 poz. 1922 ze zm.), zmienionej uchwałą Nr XL/575/13 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 września 2013 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wyrażam zgodę na ustanowienie na rzecz ENERGA - OPERATOR S. A. i jej następców
prawnych, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych
w Słupsku przy ulicy Ogrodowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
- działka nr 66/1 w obrębie 13, księga wieczysta nr SL1S/00068015/1,
- działka nr 50/3 w obrębie 13, księga wieczysta nr SL1S/00034292/9.
Zakres służebności przesyłu został przedstawiony na załączniku graficznym do niniejszego
zarządzenia.
2. Służebność przesyłu będzie polegać na prawie korzystania z nieruchomości,oznaczonych jako
działki nr 66/1 i nr 50/3 w obrębie 13, w pasie gruntu o łącznej powierzchni 21 m², w celu
wybudowania linii kablowej 0,4kV i złącza kablowego 0,4kV, a następnie wykonywania wszelkich
czynności związanych z eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją, usuwaniem awarii
i modernizacją urządzeń.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
Zastępca Prezydenta

