
Zarządzenie Nr.7..../VI/2013 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia .!7..M 2013 roku 

w sprawie: obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. 3 Maja 8IB, Długiej,  

Długiej 66E, 64, Stefana Cezaka 7F służebnością przesyłu 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, 

Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, 

poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, 

poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 

poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) oraz § 1 ust. 2 pkt 5, § 2 ust. 1 uchwały 

Nr XV/124/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami przez Prezydenta Miasta Zgierza (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2008 r. Nr 19, poz. 221) po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza, przy braku opinii 

negatywnej 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawiam obciążyć niżej wymienione działki gruntu położone w 129 obrębie miasta 

Zgierza przy: 

1) ul. 3 Maja 81B, oznaczoną nr ewid. 232/19, o powierzchni 5949 m 2 , 
• i * 2 

2) ul. Długiej 66E, oznaczoną nr ewid. 232/35, o powierzchni 4838 m , 

3) ul. Długiej, oznaczoną nr ewid. 232/6, o powierzchni 711 m 2 , 

4) ul. Długiej 64, oznaczoną nr ewid. 457/1, o powierzchni 596 m 2 , 

5) ul. Stefana Cezaka 7F, oznaczoną nr ewid. 460/1, o powierzchni 789 m , 

w granicach wskazanych na załączniku graficznym, w pasach gruntu o szerokości 1,0 m 

i długości odpowiednio: 

- 66,0 m dla gazociągu śr/c 018Omm PE oraz 22,0 m łącznie dla 2 szt. przyłączy 

śr/c 04Omm PE posadowionych na działce nr ewid. 232/19, 



- 139,0 m łącznie dla gazociągów śr/c 018Omm PE i 04Omm PE oraz 73,0 m 

łącznie dla 4 szt. przyłączy śr/c 04Omm PE posadowionych na działce nr ewid. 

232/35, 

- 32,0 m dla gazociągu śr/c 018Omm PE oraz 3,0 m dla przyłącza śr/c 04Omm PE 

posadowionych na działce nr ewid. 232/6, 

- 28,0 m dla gazociągu śr/c 04Omm PE oraz 13,0 m dla przyłącza śr/c 04Omm PE 

posadowionych na działce nr ewid. 457/1, 

- 2,0 m dla przyłącza śr/c 04Omm PE posadowionego na działce nr ewid. 460/1, 

odpłatną, bezterminową służebnością przesyłu polegającą na prawie korzystania z ww. 

terenu w celu dostępu do umieszczonej infrastruktury gazowej (sieci oraz przyłączy) 

i wykonywania czynności związanych w szczególności z jej eksploatacją, kontrolą, 

przeglądami, konserwacją, remontem, usuwaniem powstałych awarii oraz ewentualną 

likwidacją i demontażem, nie głębiej niż miejsce jej posadowienia, 

z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. 

2. Dla działek stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, o których mowa 

w ust. 1, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzone 

są księgi wieczyste: 

- KW LD1 G/00000529/2 - dla działki nr ewid. 232/6, 

- KW LD 1 G/00001613/5 - dla działki nr ewid. 460/1, 

- KW LD1 G/00042973/5 - dla działki nr ewid. 457/1, 

- KW LD1 G/00000888/6 - dla działki nr ewid. 232/19, 

- KW LD 1 G/00000890/3 - dla działki nr ewid. 232/35. 

3. Obciążenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na rzecz przedsiębiorcy - Polska 

Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział 

w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa, Zakład w Łodzi przy 

ul. Targowej 18, 90-042 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374001, właściciela 

urządzeń, o których mowa w ust. 1. 

4. Ustanowienie służebności nastąpi w formie aktu notarialnego z wpisem w dziale III 

ksiąg wieczystych prowadzonych dla działek obciążanych. 



§ 2. Ustanowienie służebności, o której mowa w § 1, nastąpi za wynagrodzeniem, płatnym 

jednorazowo nie później niż do dnia poprzedzającego dokonanie niniejszej czynności. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 

okres 14 dni. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 




