
ZARZĄDZENIE NR 81/2015 

BURMISTRZA PONIECA 

z dnia 12 listopada 2015 r. 

 

 

w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonych w miejscowości 

Sarbinowo i Szurkowo stanowiących własność Gminy Poniec. 

 

Na podstawie art. 11 w związku z art. 13 ust 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1774), Uchwały nr IX/69/2015 Rady 

Miejskiej w Poniecu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności gruntowej i przesyłu na rzecz Meltemi Sp. z o.o., zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Zezwala się na obciążenie, ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności 

gruntowej, odpłatnie i na czas nieoznaczony na rzecz Meltemi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Pańskiej 96/105, 00-837 Warszawa,  następujących nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Poniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: 

1. działka nr 303 o powierzchni 0.4800 ha położona w miejscowości Sarbinowo                 

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą  o numerze KW PO1Y/00030761/1, 

2. działka nr 220/1 o powierzchni  0.6300 ha położona w miejscowości Sarbinowo              

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą o numerze KW PO1Y/00030761/1, 

3. działka nr 13 o powierzchni  0.2800 ha położona w miejscowości Szurkowo                      

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą  o numerze KW PO1Y/00022460/2, 

4. działka nr 130 o powierzchni  1.2400 ha położona w miejscowości Szurkowo                      

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą  o numerze KW PO1Y/00022460/2, 

5. działka nr 119 o powierzchni  1.0800 ha położona w miejscowości Szurkowo                   

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą  o numerze KW PO1Y/00022460/2, 

6. działka nr 91 o powierzchni  0.8200 ha położona w miejscowości Szurkowo                      

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą  o numerze KW PO1Y/00022460/2, 

7. działka nr 62 o powierzchni  0.3400 ha położona w miejscowości Szurkowo                      

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą  o numerze KW PO1Y/00022460/2,, 

8. działka nr 356 o powierzchni  0.1500 ha położona w miejscowości Szurkowo                 

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą o numerze KW PO1Y/00022460/2, 

9. działka nr 354 o powierzchni  0.4800 ha położona w miejscowości Szurkowo                  

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą o numerze KW PO1Y/00022460/2, 

10. działka nr 345/18 o powierzchni  0.2300 ha położona w miejscowości Szurkowo              

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą o numerze KW PO1Y/00022460/2, 

11. działka nr 155 o powierzchni  0.8400 ha położona w miejscowości Szurkowo                  

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą  o numerze KW PO1Y/00022460/2, 



12. działka nr 181 o powierzchni  1.5500 ha położona w miejscowości Szurkowo                 

dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą o numerze KW PO1Y/00022460/2. 

 

 

§ 2. Służebność, o której mowa w § 1 polega na prawie udostępnienia w/w nieruchomości 

gminnych pod lokalizację infrastruktury technicznej tj. linii SN, rur osłonowych wraz ze 

światłowodami łączącymi inwestycję ze stacją transformatorową, innych przyłączy 

elektroenergetycznych, ect – składającą się na przedsięwzięcie polegające na budowie Farmy 

Wiatrowej Poniec 2. 

  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

         Burmistrz Ponieca 

         /-/ Jacek Widyński 


