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BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

z dnia
k..,..!!.Q:..20|6 r.
w spraJvic ustrnowi€ni. 3lufubności
pż$ylu ns nierucbomościoz!.czonej g€od€zyjnie j.ko |Łirlk nr 640
obręb nr l szczawno.zdrój' 3t.nowĘc€j wt'śność
UzdrowiskowejGminy Miejskiej szczrwno.zdrój
Na po.lstawiealt.30 ust.l i 2 ustawyz .lnia 8 marca l99o roku o samorządfiegminnym(lj' Dz.U. z 2016 r. poz.
446zę zm'), aft.13 ust.l ustawyz d.nia2l sieĘnia 1997r' o gospodafce
(tj.Dz. U' z 2ol5 r.
ni€ r uchomościami
poz.|774zę mL),w Tr.łiązku
z art.49 $ l i an. 305'ustawyz dnia23 kwiehia |964rokuKodeksC}.wilny(tj.Dz'
U z 2016t. poz. 380)' $ 5 ust.l UchwałyNr xLIlI/08/98RadyMiejskiejw szcza\łaie-zdrcju
z dnia 26 marca
1998 r' w sprawie ok€ś|enia ńeklórych zasad gospodarowaDia
nieruchomości.mi
stanowiącymigminny zasób
nieruchomościoraz nabywania nieruchomoścido gminnego zasobu anienionej uchwałaNr xx9lo4 Rady
Miejskiej w szczawnie.Zdrojuz dnia 23 lutego2004r'' Burmistrzszczawna-Zdrojuzarządzaco następuje:
$ 1. wynża się zgodę na rrstanowienieza wyna8lodzeniernna czas nieomaczony (nie dłuzejniż na czas
eksploatacjiurządzeń)'sfużebności
grunlowejstanowiącejwłasność
Uzdrowiskowej
Przesytuna nięruchomości
cminy Miejskiej szczawno-zdrój położonej
w szczawnie-zdroju,obrębnr l, omaczonej w €v/idencji gruntów
jako dzia&a nr ó40 o powierzchni 0,09|4 ha, dla której sąd Rejonowy w wałbrzychu vII wydział Ksiąg
wieczystych prowadziksięgęwieczystąsw l w0007 l 806/7'
przesyłtruslanawiasię na Źecz TAURoN DysĘbucja s'A'' adrcs:ul. JasnogórŚka| |, 3 l -358
s 2' służebność
Kraków,wpisanejdo KRS.u podnumerem
o0ooo7332|'
Regot 230|79216,
BIP|ó1l-020.28.ó0'
s 3. wykon}.wanie powy^zej shjżebnościprzesyłu ogmnicza się dla urządz€nia inftastn,ktury
elekt'o€nergetycmej - nie związanegoz potrfebami zĄrfądzAI|jadrogafuiwewnętra|ymilub potrzebamiruchu
drogowego- kabla nn R-22ó.l I w rurze ochronnej,umieszczonęgow drodzewewnęEznejo powierzchd zajętej
pftęz I^|t poziotjy irządzenia:0,37 m2 i 28 m długości,
powierzchniashżebności
28 m2' na działcenr ó40 obręb
nr |.w celu zpewnienia prawidłowej eksploatacji urządzeń elektsoenergetycznychzainsta|owanychna
Dieruchomości'
utrzymaniatych urządzeń,usuwaniaicb awarii,dokonywaniaich pżeglądu,kontroli' konsęrwacji,
pomiarów' r€montów, modemizacji, rozbudowy i wprowarlzanianowych urządzeń w pasi€ ustanowionej
służebności
'
przesyłuw wysokości4ó0,00 zł
s ,l. Uslsla się jednorazowe *yna8rodzeniez tytułuustanowieniasłużebności
(netto)plusnalęznypodat€ k VAT 23%tj' 5ó5,E0zł(słownie:
pięćset
pięćzłotych80/lo0)'zgodtiez
sześćdziesiąt
opemtem
szacunkowym
spożądzonyfi
przezrfeczoznawcę
majątkowe8o
PaniąKrystynęKot zdnia3|.08'2016r'
i Rozwoju'
$ 5. wykonani€ Zaęądzeniapowierzsię Kierownikowi wydziafu |nicjatyr'r'
$ 6. ZaEqdzenie wchodziw Źyciez dniempodpisania
]:l

lł2,

.1 ;a--:r]
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