
ZARZĄDZENIE NR 393 / 22 
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie: zajęcia nieruchomości gruntowych położonych w Mysłowicach przy ulicy Jabłoniowej              
w celu budowy odcinków 2 linii kablowych SN. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 4 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia             
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
Zezwolić PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie(00-681), ul. Hoża 63/67 na zajęcie 
nieruchomości będących własnością Gminy Mysłowice, oznaczonych jako działki o numerach 
ewidencyjnych 2269/307, 2086/316, zlokalizowanych w Mysłowicach przy ul. Jabłoniowej. 

§ 2. 

Nieruchomości oddaje się do zajęcia z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z budową                   
odcinków dwóch linii kablowych SN-20kV PKP1 i PKP2 o łącznej długości 118 mb w tym na działce 
ewidencyjnej numer 2269/307 o długości 38 m, w okresie 1 dnia, oraz na działce numer 2086/316            
o długości 80 m, w okresie 1 dnia, w terminie trzech miesięcy liczonych od dnia zawarcia stosownej 
umowy. 

§ 3. 
Zobowiązać Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do opracowania umowy o zajęcie 
nieruchomości i przedłożenia jej do podpisu przez Prezydenta Miasta Mysłowice. 

§ 4. 
1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miasta Mysłowice. 
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam: Sekretarzowi Miasta Mysłowice. 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
MYSŁOWICE 

(-) Dariusz WÓJTOWICZ 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. GN – 2 egzemplarze 
1. OR – 1 egzemplarz  
 


