
Zarządzenie Nr Or.0050.11.2015

WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 306/2 
arkusz mapy 2 położona w obrębie ewidencyjnym 0396 Murów 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z §5 uchwały nr 
VIII/41/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia 
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, użyczenia lub najmu na okres dłuższy niż 
trzy lata oraz określenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XXIII/165/09 Rady  
Gminy  Murów  z  dnia  25  czerwca  2009  roku,  uchwałą  nr  XXXIV/208/2014  Rady  Gminy  Murów  z  dnia  
31 stycznia  2014  roku,  uchwałą  IV/22/2015  Rady  Gminy  Murów  z dnia  20  stycznia  2015  roku  oraz  §2 
uchwały nr V/30/2015 Rady Gminy Murów z dnia 5 lutego 2015 roku oraz art. 13 ust.  1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, 
poz. 805, poz. 906, poz. 822) oraz art. 3051-3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst  
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121, poz. 827; z 2015 r. poz. 4), zarządza się co następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę  na  ustanowienie  na  rzecz  spółki  PKP  Energetyka  S.A.  z  siedzibą 
w Warszawie  i  jej  następców  prawnych,  nieodpłatnej,  nieograniczonej  czasowo  służebności  
przesyłu,  polegającej  na prawie nieodpłatnego przebiegu, dostępu do istniejącej  infrastruktury  
technicznej  należącej  do  ww.  spółki,  w  celu  jej  konserwacji,  usuwania  awarii,  przebudowy 
i modernizacji, na nieruchomości oznaczonej nr działki 306/2 arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny 
0396 Murów. 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Andrzej Puławski


	z dnia 25 lutego 2015 roku

