Uchwała Nr 295/XLI /2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 7 września 2006 r.
w sprawie: ustanowienia służebności polegaj ącej na prawie przej ścia
i przejazdu do węzła centralnego ogrzewania
znajduj ącego się w budynku usytuowanym na działce nr 732
położonej w Solcu Kujawskim
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.)
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala co następuje:
§1
Wyraża zgodę na nieodpłatne ustanowienie dla Komunalnego Przedsi ębiorstwa
Energetyki Ciepinej Spółki z o.o. w Bydgoszczy, jako wieczystego u żytkownika
nieruchomo ści zapisanej w KW 100263, służebności na działce nr 732, o pow.
0,3667 ha, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. 29 Listopada 7, zapisanej
w księdze wieczystej KW 96453, stanowi ącej w 218281/520198 cz ęści
własność Powiatu Bydgoskiego, w stosunku do przypadaj ącego na jego rzecz
udziału, na odcinku od ulicy 29 Listopada do budynku g łównego, zgodnie
z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, polegaj ącej na prawie
przej ścia i przejazdu do węzła centralnego ogrzewania.
2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie

•

•

W dniu 15 grudnia 2005 r. Zarz ąd Powiatu Bydgoskiego podj ął Uchwałę
Nr 185/2005 w sprawie: nieodpłatnego przekazania węzłów ciepinych Zespołu
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Solcu Kujawskim Komunalnemu
Przedsię biorstwu Energetyki Ciepinej Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Obciążenie działki nr 732, o pow. 0,3667 ha, po łożonej w Solcu
Kujawskim, zapisanej w ksi ędze wieczystej KW 96453, stanowi ącej
w 218281/520198 części własność Powiatu Bydgoskiego w stosunku
do przypadaj ącego na jego rzecz udzia łu, nieodpłatną służebnością w postaci
ustanowienia dla Komunalnego Przedsi ębiorstwa Energetyki Ciepinej Spó łki
z o.o. w Bydgoszczy, jako wieczystego użytkownika nieruchomo ści zapisanej
w KW 100263, prawa przej ścia i przejazdu do budynku głównego, zgodnie
z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, jest konieczne ze wzgl ędu
na zabezpieczenie prawa dost ępu do węzła centralnego ogrzewania.
Z uwagi na powyższe celowe jest wywo łanie przedmiotowej uchwały.
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