Zarządzenie Nr 869/ZN/2022
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 305¹ w związku z art.
49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 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 Gminy Miejskiej Słupsk służebnościami przesyłu,
zmienionej uchwałą Nr XL/575/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2013 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustanowić na rzecz ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o. i jej następców prawnych odpłatną
i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy
Nowobramskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 610/12, w obrębie 0006,
stanowiącej własność Miasta Słupska, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr SL1S/00034312/6. Zakres służebności przesyłu został przedstawiony za załączniku
do niniejszego zarządzenia.
2. Służebność przesyłu będzie polegać na prawie korzystania z nieruchomości, opisanej w ust. 1
niniejszego zarządzenia w pasie gruntu o powierzchni 15 m 2 poprzez znoszenie istnienia urządzeń
ciepłowniczych wraz z pasem gruntu niezbędnym do wykonywania wszelkich czynności
związanych z eksploatacją, utrzymaniem, konserwacją, usuwaniem awarii i modernizacją
istniejących urządzeń.
3. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia niniejszej służebności będzie płatne jednorazowo.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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