
Zarządzenie Nr Or.0050.23.2015

WÓJTA GMINY MURÓW

z dnia 21 kwietnia 2015 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowych na nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyjnym Murów oznaczonej numerem ewidencyjnym 306/2 z k. m. 2

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 §1÷3 
uchwały nr VII/48/2015 Rady Gminy Murów z dnia 19 marca 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. 822, poz. 906, poz. 1200) 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, prawa służebności przesyłu, polegającej na nieodpłatnym i  
nieograniczonym czasowo przebiegu środka trwałego, będącego własnością spółki PKP Energetyka 
S.A. o nazwie linia przesyłowo-rozdzielcza nn st. Murów oraz prawie wstępu i wjazdu pracowników 
wykonujących pracę na rzecz Spółki  w celu  przeglądu,  napraw, konserwacji  i  eksploatacji  oraz  
wymiany i modernizacji  napowietrznych linii energetycznych oraz innych urządzeń służących do 
przesyłu  energii  elektrycznej  oraz  obowiązku  właściciela  nieruchomości  powstrzymania  się  od 
działań,  które  uniemożliwiłyby  dostęp  do  napowietrznych  linii  energetycznych  oraz  innych 
urządzeń  w  szczególności  powstrzymania  się  od  wybudowania  budowli  oraz  prowadzenia 
nasadzeń  w  odległości  utrudniającej  prawidłową  eksploatację  urządzeń  służących  do  przesyłu 
energii elektrycznej poprzez dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej.

§ 2
Wyraża  się  zgodę  na  ustanowienie  na  rzecz  każdoczesnego  właściciela  i  użytkownika 

wieczystego  działek  306/1  k.  m.  1  i  306/3  k.  m.  2  obręb  0396  Murów,  nieodpłatnej  i  
nieograniczonej  czasowo  służebności  gruntowej,  polegającej  na  prawie  dostępu,  to  jest 
swobodnego  przechodu  i  przejazdu  przez  działkę  306/2  k. m.  2  obręb  0396  Murów,  w  celu 
zapewnienia dostępu do działek 306/1 k. m. 1 i 306/3 k. m. 2 obręb 0396 Murów. 

§ 3
Wyraża  się  zgodę  na ustanowienie  nieodpłatnej  i  nieograniczonej  czasowo służebności 

gruntowej,  polegającej  na  zapewnieniu  z  drogi  (ul.  Dworcowej)  prowadzącej  do  budynku 
stacyjnego  dojazdu  i  dojścia  do  peronów  dla  pasażerów  i  służb  ratowniczych  na  rzecz 
każdoczesnego  właściciela  lub  użytkownika  wieczystego  działki  nr  306/4  k.  m.  2  obręb  0396 
Murów.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Andrzej Puławski


	z dnia 21 kwietnia 2015 roku

