WO.DOK.0050.61.2020
Zarządzenie Nr 61 / 2020
Prezydenta Miasta Głogowa
z dnia 27.04.2020 r.
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku z art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz w wykonaniu
Uchwały Nr XXII/208/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 15 października 2008 roku
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej
Głogów (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r., poz. 1697),
zarządzam co następuje:
§1
1. Ustanowić, na prawie własności nieruchomości w granicach działek gruntu oznaczonych
nr ewid.:
a) 9/3 o pow.: 0.1267 ha, 10/3 o pow.: 0.0209 ha, 11/3 o pow.: 0.0900 ha, 12/9 o pow.:
0.0272 ha, 12/11 o pow.: 0.0400 ha, 12/12 o pow.: 0.0928 ha położonych w Głogowie
w obrębie 03 „Wyspa Katedralna”, ujawnionych w KW Nr LE1G/00025435/0,
b) 9/4 o pow.: 0.3937 ha, położonej w Głogowie w obrębie 03 „Wyspa Katedralna”,
ujawnionej w KW Nr LE1G/00029613/0
odpłatną służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą
w Krakowie, na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w związku z budową
sieci elektroenergetycznej stanowiącej składnik majątku Tauron Dystrybucja S.A,
tj. linii kablowych SN 0,4 kV i 20 kV oznaczonych symbolami: L-802 i L-848.
2. Nowo wykonane sieci przebiegające przez nieruchomości gruntowe opisane w ust. 1 nie
należą do części składowych przedmiotowych nieruchomości.
§2
Łączną wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu ustala się w kwocie:
20 172,00 zł.
§3
Zobowiązuję pracownika odpowiedzialnego za redagowanie BIP – redaktora BIP,
do zamieszczenia Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego
w Głogowie.
§5
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Głogów.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie zakwalifikowano do zarządzeń dotyczących GMG
PJ/PJ

