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BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU
z dnia |9 paździemika
20l6 r'

w sprrw|€ ustrnowieoir s|użebności
prz€sylu ns nierucbomościoarczon€j gcodeff,jni€ jako dzl.lkr nr
595/5'obręb nr l szcz.wno-zdd' Śtrnow|ąc€J w|isnośćUzdrowlśkorr,€Jcminy szczawno-zdd
gminn}m(tj Dz'u.220|6r.'
Na podslawieart.30uśt'li2ustawyzdnia8marc. 1990.okuo sarnoźądzie
poz.446ze fm.\,^n.13ust.l uslawyz dnia21 sieĘnia1997r. o gospodarce
(tj.Dz. U. f 20|5
nieIlchomościami
I.' poz.|714z pó^. zm')'w związkuz ań. 49 $ l i art'305luśtawy
z dnia23 kwjctnia1964r. Kodekscywilny (tj.
Dz. u z 2014 t. poz. l2l), $ 5 uŚt.l UchwałyNr )CIIV08/98 R.adyMiejskiej w szczawnie-Zdroj! z dnia 26
marca l99E r. w sprawie okleślenianiektórych zasad 8ospodarowanianieruchomościami
stzno\ł,iqcymi
8minny
zasób nieruchomości
oraz nab}T'anianienrchomości
do grninnegozasobu,anienionej UchwaląNr ){x9l04 Rady
Miejskiej w szczawnie.Zdroju2 dnia 23 lute8o20Mr roku,Burmistrzszczarłlu-zdrojuzaŹądfa co nasĘpuje:
$ 1. wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem, na czas nicomaczony,
sfużbnościprzesyłu na nieruchomościgruntÓwej stanowiąc€j własność
Uzdrovr'iskowejGminy Miejskiej
szczawno-zdrój położonej
w szczawnie-zdrojuprzy ul. Pocztowej,oznaczonejw ewidencjigruntówjako dziatka
nr 595/5 o powieŹcbni 0'0142 ha dla kórej sąd Rejonowy w wałbrzychuvII wydział Ksiąg wieczystych
prowadziksięgęwieczysąswlw00090825/5,
pźesyfu uslanawiasię na rzecf oR^NGE Polska spółka Akryjna z sie&ibą i adr€sem vr'
s 2. sluźebność
przy Al. Jerczolimskicb160'wpisanejdo RejestruPrzedsiębiorcówprowadmn€go pŹcz sąd
(02.326)
wa$zawie
Rejonowy dla m.st'warszawy xll wydział Gospodalczy KBjowego Rejestru sądowego po numerem
00000l0ó8l.REGoN:0l2|00784.
NIP:526-02-50995'
ś3. wykonywanie powyższej służebnościprzesyłu ustanawia się dla Dastępujących urządzeń
telekomunikacyjnych:
- obiektccntralny- 9,75m2,
- studniakablowa- 9.60m2.
- Kana|izacja
podzi€ m na- 8,40m2 (7 mb x 1'2 m szerokość
pasaeksploatacyjne8o),
- kabelpodziemnyi napowietrzny35 m2 (20mb + 15mb)x l m szerokości
pasaeksploatacyjnego)
- szetokość
przyjęto:0'50m
sEery trwał€8o, ograniczonegouż}'tkowania
sieci te|ekomunikacyjnej
w granicach zazlacmnych na mapie stanowiącejzałqcznikdo niniejsze$ozA|zĄdze[ia.polcgającena
prawie korzystania z nicfuchomości w celu zapewnienia prawidłowej €ksploalacji uŹądzeń
te|ekomunikacyjnychz^inslalowanychna nieruchomości.
utrzymaniatych uŹą&eń' usuwaniaich awarii,
dokon'vania ich przeglądu' kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, modemizacji, rozbudowy i
wprowadzanianowychurządzeńw pasi€ ustanowionejsfużebności.
pŹesyłuw wysokości
z tytułuustanowienia
sfużebności
6.770'00
wynagrodzenie
$ 4. Usta|asięjednorazowe
zł(netto)plusnalę'ry podatekVAT 23%tj.:8.327'10(b'utto)(słownie|
siedem
osiemtysięcytrzystadwadzieścia
złotychl0/|00)'
ś5. wykonanie zarz{&enia powieŹa się Kierownikowi wydziatu Inicjatyw i Rozwoju2 dnia 30.11.2015r. w sprawi€
$ó.Tnci moc zarzĄdzeĄie Nr l29l20l5 Burmistrzsszczawna-Zdroju
ustanowieniasfuż€bnościpźesyfuna ni€ruchomościoznaczonejjako działkanr 595/2'obrębnr l szczawno.Zdroj'
slanowiącejwłaŚDość
UzdrowiskowejGminy Miejskiej szczawno.zdrój
\rrchodzi
w źyciez dniempodpisania'
s 1' z\tządzer|ie

ljchwalony
Id:69]8lFFl.c5B0-4żFc.9EŻfLA770o,ĄB42F02'

