ZARZĄDZENIE Nr 206/WAG/2021
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 17 grudnia 2021 roku
w sprawie: nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. w
Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z
prawem własności znajdujących się na niej obiektów budowlanych i
ustanowienie służebności gruntowej
Na podstawia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 11, art. 25
ust. 1 i 2. art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1899), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8
września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 146), Uchwały Nr
414/LIV/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 8 grudnia 2021 r., zarządzam co następuje:
§ 1.
Przejąć nieodpłatnie na zasób nieruchomości Gminy Miasto Sierpc od polskich Kolei
Państwowych S.A., w Warszawie prawo użytkowania wieczystego działki nr 3/14 o
powierzchni 0,0804 ha położonej w Sierpcu przy ulicy Dworcowej wraz z prawem
własności znajdujących się na niej obiektów budowlanych, dla której prowadzona
jest księga wieczysta PL1E/00024353/7.
§ 2.
Ustanowić nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność gruntową na
nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia na rzecz każdoczesnych
właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących działki nr 3/45
i nr 3/46 uregulowanych w księdze wieczystej PL1E/00023496/4, polegającej na
prawie przechodu i przejazdu w zakresie wskazanym na załączniku graficznym.
§ 3.
Nieruchomość oznaczona jako nr 3/14 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta obszaru środkowej i południowo – wschodniej części miasta
Sierpca – etap I, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 6/II/2018 z dnia 5
grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 13189 z dnia 28.12.2018 r.).
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i
Gospodarki Gruntami.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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