ZARZĄDZENIE NR 462/2013
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie : obciąŜenia słuŜebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność
Miasta Leszna połoŜonych w Lesznie przy ul. Osieckiej.
Na podstawie art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz.93 ze zmianami), § 22 ust.1 pkt. 1 uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Miasta Leszna (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października
2013 r. poz. 5554), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),
z a r z ą d z a m:
§ 1.
Dokonać zmiany §1 Zarządzenia Nr 416/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie
obciąŜenia słuŜebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna
połoŜonych w Lesznie przy ul. Osieckiej, w następujący sposób:
§1 otrzymuje brzmienie:
„ ObciąŜyć słuŜebnością przesyłu na rzecz firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych
Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz firmy E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinie nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Leszna,
połoŜone w Lesznie przy ul. Osieckiej, oznaczone:
działką nr 4 ark. mapy 24 o pow. 2,6125 ha
zapisaną w księdze wieczystej nr PO1L/00037574/2,
działką nr 2/2 ark. mapy 24 o pow. 2,8006 ha
zapisaną w księdze wieczystej nr PO1L/00043351/8,
w celu realizacji inwestycji pn. Farma Wiatrowa Rydzyna 3 polegającej na przebiegu
Zespołu Linii Kablowych (elektroenergetyczna linia kablowa 15kV wraz z liniami
telesterowniczymi ) i dalszego korzystania z przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb
związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii oraz przebudową
i modernizacją linii kablowej elektroenergetycznej i linii telesterowniczych - za jednorazowym
wynagrodzeniem odpowiadającym kwocie netto 8 473,00 zł
( słownie: osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy zł 00/100) plus (+) podatek VAT.
Całkowita długość linii kablowej realizowanego zadania Zespołu Linii Kablowych wynosi
295 m w tym: na działce nr 2/2 o długości 285 m i na działce nr 4 o długości 10 m.
Szerokość pasa objętego słuŜebnością przesyłu wynosi 6 m.
Trasę przebiegu linii kablowych określa załącznik graficzny do niniejszego zarządzenia.”
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

