UCHWALANR 224/2012
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie sluzebnosci przesylu na nieruchomosci polozonej
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wysokiej 6, obr^b 14 oznaczonej w ewidencji gruntow
numerem dzialki 472/5, stanowi^cej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosci ami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.),
art. 305' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
oraz § 6 uchwaly Nr XXVIII/247/06 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomosciami Powiatu Piotrkow:skiego (Dz. Urze,d. Woj. Lodz. Nr 287, poz. 2243)
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwata, co
§ 1.

Wyraza si$ zgod? na ustanowienie sluzebnosci przesylu, polegajavcej na prawie

korzystania przez przedsi^biorc? z czesci nieruchomosci, polozonej w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Wysokiej 6, obr^b 14 oznaczonej w ewidencji gruntow numerem dzialki 472/5, dla ktorej
Sad Rejonowy VI Wydzial Ksia^g Wieczystych w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi ksi^g?
wieczystq. PT1P/00065419/9, stanowia^cej wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego, w celu przebudowy,
eksploatacji, a takze konserwacji i naprawy urzajizeii stuza^cych do przesylu energii cieplnej, za
wynagrodzeniem wynosza^cym 2 087.00 zl, slownie: dwa tysiq.ce osiemdziesiaj: siedem zlotych,
zgodnie z operatem szacunkowym z 14 marca 2012 r., sporzqxlzonym przez rzeczoznawc^
majajkowego, posiadaja^cego uprawnienia nr 3062.
§ 2. Sluzebnosc przesylu okreslona w § 1 ustanowiona b^dzie na rzecz Miejskiego Zakladu
Gospodarki Komunalnej Spolka z o.o., ul. Rolnicza 75 97-300 Piotrkow Trybunalski, ktory
przebuduje istnieja^ca^ siec cieplna^ wraz z przyla^czami komory K-15/A do budynkow mieszkalnych
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lodzkiej 29 i 31, ul. Wysokiej 8 i 14 zgodnie z map% na ktorej
zostala naniesiona lokalizacja projektowanej sieci i przyla^czy, stanowia^ca zala^cznik do uchwaly.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si^ Czlonkowi Zarza^du Powiatu Piotrkowskiego

-

Agacie Wojtani.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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