UCHWAŁA Nr XVIII/145/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.1), art. 13 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.2), art. 3051 ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), uchwala się
co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Żyrardów:

1. położonej w Żyrardowie przy ul. Kanałowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
ewid. nr 7225/1 o pow. 503 m2,na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Żyrardów”
Sp. z o.o., zgodnie z mapą, która stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały;

2. położonej w Żyrardowie w obrębie nr 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
ewid. nr 2070/2 o pow. 3626 m2, na rzecz PGE Dystrybucja S.A., zgodnie z mapą, która

stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRAKOWA
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1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696,
poz. 1815.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1509,
Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716,
poz. 1924.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/145/19
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 października 2019 i
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- służebność przesyłu
- przebieg sieci ciepłowniczej
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/145/19
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 października 2019 r

CZ2 - służebność przesyłu
-----------

- proj. stacja transformatorowa
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