UCHWAŁA NR XXXVI-184/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnie i na czas nieoznaczony, na rzecz Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 w Tarnowie (33-100), służebności
przesyłu, na gruncie oznaczonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym część
nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 35/1, obręb 0002, Leśniakowizna, położonej w miejscowości
Leśniakowizna, gmina Wołomin, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00030157/6, będącej
własnością Gminy Wołomin.
§ 2. Służebność, o której mowa w § 1 będzie polegała na udostępnieniu ww. nieruchomości gminnej pod
budowę sieci gazowej wraz z przyłączem, których przebieg określa załącznik do niniejszej uchwały,
stanowiący jej integralną część. Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie notarialnej
o ustanowieniu służebności przesyłu.
§ 3. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem określonym przez rzeczoznawcę
majątkowego powiększonym o podatek od towarów i usług.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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