
 

Zarządzenie Nr 23/2020 

Starosty Jarocińskiego 

z dnia 09 marca 2020r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu  dla urządzeń 

istniejących i projektowanych 

 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 11a i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 65) oraz art. 3051 art. 

3054
 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., 

poz. 1145 ze zm.) zarządza co następuje:  

 
§ 1 Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Witaszycach, gm. Jarocin, oznaczonej                   

w ewidencji gruntów na ark. mapy 3 jako działki nr 633 o pow. 0.6273 ha, nr 529 o pow. 

0.1249 ha, nr 555 o pow. 1.0225 ha zapisanej w księdze wieczystej KZ1J/00031962/4 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie – Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz działki nr 

557 o pow. 0.1781 ha zapisanej w księdze wieczystej KZ1J/00032158/2 dla potrzeb 

posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci dwutorowej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.  

 
§ 2  Służebność o której mowa w § 1 ustanawia się na czas nieokreślony na rzecz ENERGA-

OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 

Gdańsk, wpisana do KRS-u pod numerem 0000033455, REGON 190275904. 

 
§ 3 1. Ustala się wynagrodzenie w formie opłaty jednorazowej z tytułu obciążenia 

nieruchomości, położonej w Witaszycach gm. Jarocin, ograniczonym prawem rzeczowym,                   

w kwocie 1774,00 zł netto + 23% VAT, co wynosi 2 183,02 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto 

osiemdziesiąt trzy złote 02/100),  

 

2. Koszty sporządzenia aktu notarialnego dotyczącego służebności przesyłu, ponosi 

Spółka. 

 

§ 4 Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości objętej służebnością przesyłu 

określi porozumienie zawarte przez strony. 

 

§ 5 Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami.  

 
§ 6  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 
 

 


