Zarządzenie Nr 2674/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 września 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Płock, położonych w Płocku (obręb 4) oznaczonych jako działka nr 110/7 i nr 110/8 odpłatną
służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 815) oraz art. 305¹ Kodeksu Cywilnego w
związku z § 7 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia
zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock
nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, zmienionej Uchwałą Nr
236/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 r. oraz Uchwałą Nr 586/XXXIII/2017 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2017 r., Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock,
położonych w Płocku (obręb 4) oznaczonych jako działka nr 110/7 o pow. 7932 m2 , działka nr 110/8 o
pow. 35 m2 , objętych księgą wieczystą nr KW PL1P/00130967/1 odpłatną służebnością przesyłu na czas
nieoznaczony na rzecz Energa - Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku polegającą na znoszeniu istnienia
posadowionej na ww. nieruchomościach kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, kablowej linii
elektroenergetycznej nN 0,4 kV i na działce nr 110/8 stacji transformatorowej o pow. 18 m2 oraz
korzystaniu i eksploatacji tych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem. W ramach służebności
przedsiębiorca ma prawo do korzystania z nieruchomości obciążonych, polegające na swobodnym
dostępie do urządzeń w celu przeprowadzenia prac związanych z jego eksploatacją, konserwacją,
remontem, modernizacją, przebudową i usuwaniem awarii, z prawem wejścia i wjazdu na teren
odpowiednim sprzętem, po uprzednim pisemnym powiadomieniu właściciela nieruchomości, w sposób
jak najmniej uciążliwy z zaznaczeniem, że wykonywanie służebności ograniczać się będzie do części
działki nr 110/8 o pow. 18 m2, części działki nr 110/7 o pow. 65 m2 i uwzględniać pas technologiczny
wzdłuż przebiegu urządzenia o szerokości 1 m (zgodnie z załącznikiem mapowym)
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

