
ZARZĄDZENIE NR 79/2022 
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA 

z dnia 20 września 2022 r. 

w sprawie określenia wynagrodzenia należnego Gminie Miasta Krynica Morska z tytułu obciążenia 
nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Gdańsku Oddział w Olsztynie 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2022 r. 
poz.559 , ze zm.) oraz §4 ust.2 uchwały Nr XII/131/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 
23 maja 2012 r. zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska 
służebnościami przesyłu (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. 
poz. 2117) zmienionej uchwałą Nr XV/155/16 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 lutego 
2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Miasta Krynica Morska służebnościami przesyłu (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 
z dnia 31 marca 2016 r. poz. 1309) Burmistrz Miasta Krynica Morska zarządza co następuje: 

§ 1.  

1. Określa się jednorazowe wynagrodzenie należne Gminie Miasta Krynica Morska z tytułu obciążenia 
nieruchomości nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością 
Gminy Miasta Krynica Morska położonej w Krynicy Morskiej, obręb ewidencyjny: Krynica Morska, 
jednostka ewidencyjna: Krynica Morska-M oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
numer: 71/2 o powierzchni 0.0352 ha, numer księgi wieczystej KW GD2M/00049157/6, ustaloną 
w oparciu o operat szacunkowy w  wysokości 990,00 złotych netto plus należny podatek VAT (23%) – 
227,70 złotych, tj. razem kwotę 1.217,70 złotych brutto (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 
siedemnaście 70/100). 

2. Służebność przesyłu ustanowiona będzie na rzecz Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Gdańsku Oddział w Olsztynie dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń 
elektroenergetycznych w postaci: 

- linii kablowej YAKXS 4x120mm (kabel w wykopie) o długości 9,0 m na działce nr 71/2  

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Miasta Krynica 
Morska 

 
 

Adam Ostrowski 
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