ZARZĄDZENIE Nr 13.2021
Burmistrza Halinowa
z dnia 28 stycznia 2021 roku
w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Halinów położonej w Nowym Koniku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka numer 52/6 o pow. 0,2182 ha na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka
Akcyjna z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U
z 2020r. poz. 713 z późn. zm.1) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm2) w związku z § 2 ust. 1 i ust. 3 uchwały
Nr X.75.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 109, poz. 3448 z dnia 24 czerwca 2011r.) zmienionej uchwałą Nr
XXVI.219.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz.
8649 z dnia 6 grudnia 2012 r.)

zarządzam co następuje :
§1
1. Ustanawia się za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie służebność
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Halinów, położonej w Nowym
Koniku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 52/6 o pow. 0,2182 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą SI1M/00083102/5,
z przeznaczeniem pod budowę dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice –
Miłosna wskazanej na szkicu sytuacyjnym, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszego
zarządzenia.
2. Służebność, o której mowa w ust.1 ustanowiona zostanie na czas nieoznaczony.
§2
Koszty związane z notarialnym ustanowieniem służebności przesyłu obciążają Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie.
Wykonanie zarządzenia
Przestrzennego.

§3
powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Planowania

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 2020, z 2021r. poz.
11.
1
2

