
STAROSTY OTWOCKIEGO

w sprawie wyra2enia zgody na ustanowienie odplatnej sluZebnoSci przesylu na nieruchomo5ci
stanowi4cej wlasnoSd Skarbu Pafstwa, polo2onej w J6zefowie przy ul. Jaroslawskiej,
oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka ew. nr 74 o pow. 0rll02 ha z obr. 47, na yzecz
NETIA SA.

Na podstawie art. 11 ust. I, arrt. l1a i art. 13 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoSciami (tekst jedn. Dz.IJ.22015 r. poz.782) oraz art. 305r, art. 3053 i art.
305* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. IJ. z 2014 r. poz. l2I
z po1n. zm.), zarz4dza sig, co nastgpuje:

$ 1. I. Wyruza sig zgodg na ustanowienie na czas nieoznaczony odplatnej sluzebnoSci
przesylu na nieruchomo5ci stanowi4cej wlasnoS6 Skarbu Pafstwa, polo2onej w J6zefowie przy
ul. Jaroslawskiej, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialka ew. nr 74 o pow. 0,1102 ha z obr.
47, dla kt6rej w S4dzie Rejonowym w Otwocku IV Wydzial Ksi4g Wieczystych prowadzona jest
ksigga wieczysta nr WA1O/00005503/7, w zwi4zku z realizacjq inwestycji polegaj4cej na budowie
przyl4cza telekomunikacyjnego z jednym kablem Swiatlowodowym, przebiegaj1cego pruez czgs(,
ww. nieruchomo6ci, w celu rozbudowy sieci.

2. Slu2ebno66 polega6 ma na:
1) Prawie posadowienia na nieruchomoSci opisanej w $ I ust. I przylqcza

telekomunikacyjnego z jednym kablem Swiatlowodowym w pasie gruntu
o szerokoSci 1 metra i dtugoSci 3,5 metra oraz na prawie wstgpu, przechodu,
ptzejazdu, swobodnego, calodobowego dostgpu do tych vrz1dzefi w celu
wykonania czynnosci zwiqzanych z posadowieniem przylqcza
telekomunikacyjnego, naprawami, remontami, eksploatacj4, konserwacj4,
przebudowami, rozbudowami, w tym przyl4czaniem kolejnych odbiorc6w,
modernizacjarni przyl1cza znajduj4cego sig na nieruchomoSci obci4Zonej , oraz
prawie wykonywania wykop6w i przekop6w przez t4 nieruchomoS6 w ww.
celach.

2) Obowi4zku wlaSciciela nieruchomoSci powstrzymywania sig od dzialan, ktore
uniemoZliwilyby dostgp do urzqdzefi przesylowych wybudowanych przez
przedsigbiorcg.

3.Przebieg inwestycji okresla zalqczniknr 1 dolqczony do zarzqdzeria.
4. SluzebnoSd przesylu ustanawia sig na rzecz NETIA SA z siedziba w Waiszawie

przyul. Poleczki 13.

$ 2. 1. Ustala sig oplatg ztyfiilnobciqZenia nieruchomoSci, o kt6rej mowaw $ I ust. l,
ograniczonym prawem rzeczorym. Oplata wniesiona bgdzie przez NETIA SA w formie oplaty
jednorazowej, kt6rej wysokoS6 - na podstawie operatu szacunkowego sporz4dzonego prt"t
uprawnionego rzeczozrrawcg majEtkowego - okresla sig na kwotg 307,50 zl, w tym 23% podatku
VAT (slown ie: trzy sta siedem zNoty ch pi gddziesi4t gro szy).

2. Oplatg z tytttlu ustanowienia slu2ebnoSci przesylu nale2y wnieS6 w caloSci
najp62niej j eden dzien przed ustanowieniem slu2ebnoSci przesylu.

3. Obowipek utrzymywania urz1dzeh zwi4zanych
przesylu obciqZaNETIA SA.

z wykonywaniem slu2ebnoSci

$ 3. Wykonanie Zaru4dzenia powierza sig Dyrektorowi Wydzialu Gospodarki
NieruchomoSciami.

$ 4. Zarz7dzenie wchodziw Zycie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Pelnomocnik wnioskodawcy - NETIA SA zwr6cil sig w wnioskiem o wyraZenia zgody na
budowg przyl1cza telekomunikacyjnego przebiegaj1cego przez nieruchomoSd stanowi4c4 wlasnoSi
Skarbu Paflstwa, poloZon4 w J6zefowie przy ul. Jaroslawskiej, oznaczonq w ewidencji grunt6w
jako dzialka ew. ff 74 o pow. 0,lI02ha z obr. 47 .

Przebieg inwestycji okresla zal4cznikmapowy nr 7 dol1czony do zarz1dzenia.
Zgodne z art. 305' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U.

22014 r. poz. I2l z po2n. zm.) nieruchomoS6 mohna obciqizyl na rzecz przedsigbiorcy, kt6ry
zamierza wybudowa6 lub kt6rego wlasnoSd stanowi4 urz1dzenia. o kt6rych mowa w art.49 $ l,
prawem polegaj4cym na tym, 2e przedsiEbiorca mole korzysta6 w oznaczonym zakresie
z nieruchomoSci obciponej, zgodnie zprzeznaczeniemtychwzqdzeri (slu2ebno56 przesylu).

OkreSlenie wysokoSci jednorazowej oplaty z tyttilu ustanowienia sluzebno6ci przesylu na
dzialce ew. nr 74 z obr. 47 w J6zefowie, o kt6rej mowa powyaej, nast4pilo * oparciu o operat
szacunkowy sporz4dzony przez uprawnionego rzeczoznawcQ maj4tkowego legitymuj4cego sig
uprawnieniami nr 4530. Zgodnie z ww. operatem wysokoSi oplaty jednorazowej z-tyfiilu
ustanowienia sluZebnosci przesylu wynosi 250 zl netto (307,50 zt brutto).

Przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomoSciami
(tekst jedn. Dz.U.22015 r. poz.782) ustanowil regulg, wedle kt6rej zgodawojewody na dokonanie
czynnoSci prawnej dot. nieruchomoSci Skarbu Paristwa jest koniecznaw6wczas, gdy wymaga tego
ustawa. Przepisy przedmiotowej ustawy nie zawieraj4 wymogu uzyskania zgody wojewody
w sprawach obciTenia nieruchomo6ci ograniczonym prawem rzeczowym, jakim jest sluZebnoSf
przesylu.

Wobec powyzszego ustanowienie sluZebnoSci przesylu na nieruchomoSci bgd4cej
wlasnoSci4 Skarbu Paristwa nale?y do samodzielnej kompetencji starosty, zgodnie z art. ll i art.i 1a
ustawy o gospodarce nieruchomoSciami. Podobnie jest z ustaleniem wynagrodzenia z tytulu
obci?2enia nieruchomoSci (i z ewentualnym udzieleniem bonifikaty od wartoSci tego
wynagrodzenia).
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