ZARZi\DZENIE Nr u25'f3 IVIIII19
PREZYDENTA MIASTA IJODZI
z dnia ) 4 LL 0 t
eXQ. 2019 r.

0pa.

w sprawie obci~zenia ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosci~ przesylu
nieruchomosci stanowi~cej wlasnosc Miasta Lodzi, polozonej w Lodzi przy ulicy
Stefana Zeromskiego 85, oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow
w obrtrbie P-20 jako dzialka 0 numerze 51/2.
N a podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzC}.dzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 , 1696 i 1815) oraz uchwaly
Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrazenia
zgody na obciC}.zanie nieruchomosci gruntowych
zarz~dzam,

co nasttrpuje:

§ 1. 1. Postanawiam obciC}.zyc nieruchomosc stanowiC}.cC}. wlasnosc Miasta Lodzi,
polozonC}. w Lodzi przy ulicy Stefana Zeromskiego 85 , oznaczonC}. w ewidencji grunt6w
i budynk6w w obrybie P-20 jako dzialka 0 numerze 51/2, uregulowanC}. w ksiydze wieczystej
LDIM/0005357113 , ograniczonym prawem rzeczowym - sluzebnosciC}. przesylu.
ograniczonym
prawem
rzeczowym - sluzebnosciC}.
przesylu
2. ObciC}.zenie
nieruchomosci, 0 kt6rej mowa w ust. 1, polegac bydzie na prawie korzystania z tej
nieruchomosci w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem znajdujC}.cego siy na niej
urzC}.dzenia infrastruktury technicznej w postaci preizolowanej sieci cieplowniczej 2xDnl00.
3. Sluzebnosc przesylu ustanawia siy na czas nieoznaczony na rzecz przedsiybiorcy
przesylowego - Veolia Energia L6dz S.A. z siedzibC}. w Lodzi.
4. Powierzchniy gruntu zajytC}. pod sluzebnosc przesylu, 0 kt6rej mowa w ust. 1, okresla
siy na dzialce 0 numerze 5112 w obrybie P-20 na 51 ,69 m2.
5. Przebieg sluzebnosci przedstawia mapa stanowiC}.ca zalC}.cznik do zarzC}.dzenia.
6. Sluzebnosc ustanawia siy za wynagrodzeniem, kt6rego wartosc zostanie ustalona
w oparciu 0 operat szacunkowy sporzC}.dzony przez rzeczoznawc y majC}.tkowego,
powiykszonym 0 nalezny podatek V AT.
§ 2. Wykonanie zarzC}.dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Dysponowania
Mieniem w Departamencie Gospodarowania MajC}.tkiem Urzydu Miasta Lodzi.
§ 3. ZarzC}.dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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