
ZARZĄDZENIE NR 91.2021 

WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 27 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 

na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka 

na rzecz Polskie Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

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

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póżn. zm.) oraz uchwałą Nr 

XXX.196.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalania 
zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy 

lata lub na czas nieoznaczony oraz ich obciążania poprzez ustanowienie służebności w 

związku z art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1740 z późn. zm.), Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zarządza, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony 

na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa Mazowiecka, położonej w obrębie 
Głuchówek, składającej się z działek nr 190 i 251, dla której Sąd Rejonowy w Rawie 

Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00027916/7 

na rzecz Polskie Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

§ 2. Przebieg służebności przesyłu został wykazany na załączniku graficznym nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rawa Mi
WÓJT GMINY

Michał Michalik
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-proj. sieć gazowa

-numery działek

-granice dziatek 

skala 1:500
2

pas służebności przesyłu o powierzchni 24m na terenie dz. 190

pas służebności przesyłu o powierzchni 132m na terenie dz. 251

TECH-INSTAL Tomasz Grzejszczak 
96-100 Skierniewice, ul. Czysta 14

Zadadnie Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
inwestycyjne

Adres budowy Gm'na Rawa Mazowiecka, Obręb 0008 - Głuchówek, 
y dz, nrew, 190, 251

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 
Inwestor uL Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów,

Oddział Gazowniczy w Łodzi ,UI. Targowa 18 90-042 Łódź

Data: 
X 
2021

Tytuł „ ./
rysunku Projekt zagospodarowania terenu - s»c gazowa

Skala: 
1:500

Projektant:
mgr inż. Tomasz Grzejszczak
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