
Zarządzenie Nr3X./VI/2013 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia .Y.Ltói 2013 roku 

w sprawie: obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul . Długiej 29 i 29a  

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, poz. 1318), 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, z 2013 r. poz. 1238) 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 działkę gruntu oznaczoną nr ewid. 17/1, położoną w 129 obrębie 

miasta Zgierza przy ul . Długiej 29, o powierzchni 809 m oraz działkę gruntu 

oznaczoną nr ewid. 16/1, położoną w 129 obrębie miasta Zgierza przy ul . Długiej 29a, 

o powierzchni 759 m 2 , nieodpłatną, bezterminową służebnością przesyłu polegającą na 

prawie dostępu do umieszczonych urządzeń ciepłowniczych, wskazanych na 

załączniku graficznym, wraz z pasem gruntu o szerokości 3,0 m w każdą stronę od osi 

przebiegu przyłącza ciepłowniczego oraz miejscem posadowienia węzła cieplnego, 

w celu wykonywania czynności związanych w szczególności z ich eksploatacją, 

modernizacją, kontrolą, przeglądami, konserwacją, remontem, usuwaniem powstałych 

awarii oraz ewentualną likwidacją i demontażem przedmiotowej infrastruktury, 

z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. 



2. Dla działek, o których mowa w ust. 1, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta K W Nr LD1 G/00001570/1. 

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

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zgierzu przy 

ul. Księdza Szczepana Rembowskiego 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, X X Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000114888, właściciela urządzeń, o których mowa 

w ust. 1. 

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

księgi wieczystej prowadzonej dla działek obciążanych. 

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

okres 14 dni. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 




