
ZARZADZENIE NR 5-10. ... v .... 6 
STAROSTY OTWOCKIEGO 

z dnia 2 (.O1L .... 2023 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie odplatnej sluebnoci przesylu na nieruchomoci 
stanowiqcej wiasnosé Skarbu Pañstwa, potozonej w Radachówce gm. Kolbiel, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako dzialka ew. nr  483/6 0 pow. 0,05 ha z obr. 0018 Radachówka, na rzecz Polskiej Spólki 

Gazownictwa Sp. Z 0.0. 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. ha i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomociami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pó±n. zm.) w zwizku z art. 305 1 , art. 305 
i art. 305 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pón. 
zm.) zarzdza sic, co nastçpuje: 

§ 1. 1. Wyraza sic zgodç na ustanowienie na czas nieoznaczony odplatnej s1u2ebnoci przesylu na 
nieruchomoci stanowiCej w1asno6 Skarbu Pañstwa, po1oonej w Radachówce gm. Kolbiel, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako dzialka ew. nr  483/6 o pow. 0,05 ha z obr. 0018 Radachówka, dia której w Sdzie 
Rejonowym w Otwocku IV Wydzial Ksig Wieczystych prowadzona jest ksiçga wieczysta nr 
WA 10/00075501/4, w zwizku z realizacjq inwestycji po1egajcej na budowie dwóch przylqczy gazowych 
25PE na ww. nieruchomoci w celu zapewnienia dostaw gazu do budynków mieszkalnych. 

2. Stuebnoé polegaé ma na: 

1) prawie posadowienia na nieruchomoci opisanej w § 1 ust. 1 w pasie gruntu 0 Iqcznej powierzchni 4 m2  
dwóch przylczy gazowych oraz na prawie wstçpu, przechodu, przejazdu, swobodnego, calodobowego 
dostçpu do tych urz4dzeñ w celu wykonania CzynnoCi zwizanych z posadowieniem przylczy gazowych, 
naprawami, remontami, eksp1oatacj, konserwacj, przebudowami, rozbudowami, modernizacjami linii 
znajdujcej sic na nieruchomoci obcijzonej oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez tç 
nieruchomoé w ww. celach; 

2) obowijzku wlacicie1a nieruchomoci powstrzymywania sic od dzialañ, które uniemo±liwilyby dostçp do 
urztheñ przesylowych wybudowanych przez przedsiçbiorcç. 

3. Przebieg inwestycji obe1a zahcznik dolczony do zarzdzenia. 

4. S1uebno6 przesylu ustanawia sic na rzecz Polskiej Spólki Gazownictwa Sp. z 0.0. z siedzibq 
w Tarnowie. 

§ 2. Ustala sic oplatç z tytulu obcienia nieruchomoci, o której mowa w § 1 ust. 1, ograniczonym prawem 
rzeczowym. Oplata wniesiona bçdzie przez Polskq Spólkç Gazownictwa Sp. z 0.0. w formie oplaty 
jednorazowej, której wysokoá - na podstawie operatu szacunkowego sporzdzonego w dniu 13.10.2022 r. 
przez uprawnionego rzeczoznawcc majqtkowego legitymujqcego sic uprawnieniem nr 6003 - okre1a siq na 
kwotc 119,31 zI, w tym 23% podatku VAT (slownie: sto dziewiçtnacie zlotych 3 1/100). 

§ 3. Obowiqzek utrzymywania urzdzeñ zwiqzanych z wykonywaniem s1uebnoci przesylu obciqa Polska 
Spolkç Gazownictwa Sp. z 0.0. 

§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza sic Dyrektorowi Wydzialu Gospodarki Nieruchomociami. 

§ 5. Zarzqdzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Otwocku. 

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 305' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1360 z pón. zm.) nieruchomoé mozna obciqzyé na rzecz przedsiçbiorcy, który zamierza wybudowaé lub 
którego wIasnoé stanowi4 urzdzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem po1egajcym na tym, ze 
przedsiçbiorca mote korzystaé w oznaczonym zakresie z nieruchomoci obcionej, zgodnie z przeznaczeniem 
tych urz4dzeñ (s1uebnoé przesylu). 

Okre1enie wysokoci jednorazowej oplaty z tytutu ustanowienia sliiebnoci przesylu na dzialce ew. nr  
483/6 o pow. 0,05 ha z obr. 0018 Radachówka gm. Kolbiel, nastqpilo w oparciu o operat szacunkowy 
sporzdzony przez uprawnionego rzeczoznawcç majtkowego 1egitymujcego sic uprawnieniami nr 6003. 

Przepis art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce niemchomociami (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899 z pon. zm.) ustanowil regutç, wedle której zgoda wojewody na dokonanie czynnoci 
prawnej dot. niemchomoci Skarbu Pañstwa jest konieczna wówczas, gdy wymaga tego ustawa. Przepisy 
przedmiotowej ustawy nie zawierajq wymogu uzyskania zgody wojewody w sprawach obcienia 
nieruchomoci ograniczonym prawem rzeczowym, jakim jest sluebnoé przesylu. 

Wobec powyzszego ustanowienie s1uebnoci przesylu na niemchomoci bçdcej w1asnoci4 Skarbu 
Pañstwa nalezy do samodzielnej kompetencji starosty, zgodnie z art. 11 i art. 1 la ustawy o gospodarce 
nieruchomociami. Podobnie jest z ustaleniem wynagrodzenia z tytulu obciqenia nieruchomoci 
(i z ewentualnym udzieleniem bonifikaty od wartoci tego wynagrodzenia). 
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