
UCHWALA NR 11/9/14
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie obci^zenia stuzebnoscia. przesytu nieruchomosci
potozonej w obrebie wsi Wygnanow, stanowia.C£i wtasnosc Gminy

Stawno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 201 3r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz
z 201 4r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz.659,
poz.805 i poz. 906) Rada Gminy Stawno, uchwala co nastepuje:

§ 1. Wyraza sie zgode na obci^zenie nieodptatn$ stuzebnoscia.
przesytu nieruchomosci stanowia^cej wtasnosc Gminy Stawno, potozonej
w obrebie wsi Wygnanow, oznaczonej w ewidencji gruntow jako dziatka
nr 513, objeta. ksiega. wieczysta. KW nr PT1 0/00022600/1, prowadzona. przez
Sa^d Rejonowy w Opocznie V Wydziat Ksia.g Wieczystych na rzecz
wtadnsjcego, tj. przedsiebiorstwa PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Lodz-
Teren z siedziba; 90-021 Lodz, ul. Tuwima 58.

§ 2. Stuzebnosc przesytu polegac bedzie na prawie korzystania
z pasa gruntu o szerokosci 0,5 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, w tym na prawie dostepu do niej (prawo dojscia
1 dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, w tym wymiany wyprowadzania nowych obwodow, jak rowniez
konserwacji, przeprowadzania remontow, usuwania awarii, dokonywania
kontroli, przegla.du oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urz^dzeh
elektroenergetycznych.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy.

§ 4.Uchwata wchodzi w zycie z dniem uchwalenia.
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UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz.U.z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.), oraz art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518
z pozn. zm.) dla wyrazenia zgody na obcia.zenie nieruchomosci stuzebnoscia. przesytu
wymagana jest uchwata Rady Gminy.
Przebudowa linii SN 15 kV z napowietrznej na linie, kablowq jest konieczna ze wzgl^du
na kolizje. z budowa. swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wygnanow na dziatkach
oznaczonych nr 513, 514, 515.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 kodeksu cywilnego instalacje i urza_dzenia energetyczne, po
wybudowaniu stanowiq wtasnosc wyzej wymienionej spotki. Przedsi^biorstwo
energetyczne zwrocito SJQ z prosbq o ustanowienie stuzebnosci przesytu, dzie_ki ktorej
uzyska prawo dost^pu do wtasnych instalacji i urza.dzeh, w celu dokonywania
konserwacji lub remontow. Zgodnie z tresciq art. 305 kodeksu cywilnego
,,nieruchomosc mozna obcia.zyc na rzecz przedsi^biorcy, ktory zamierza wybudowac
lub ktorego wtasnosc stanowiq urzgdzenia, o ktorych mowa w art. 49 § 1, prawem
polegajqcym na tym, ze przedsie.biorca moze korzystac w oznaczonym zakresie
z nieruchomosci obciqzonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urza_dzen (stuzebnosc
przesytu)".

Ustanowienie stuzebnosci ureguluje status prawny infrastruktury technicznej
przedsi^biorstwa energetycznego, ktora b^dzie SJQ znajdowac na terenie
stanowiqcym wtasnosc Gminy Stawno. W mysl art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami ,,budowa i utrzymanie ciqgow drenazowych,
przewodow i urzqdzen stuzqcych do przesytania lub dystrybucji ptynow, pary, gazow
i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzqdzen niezb^dnych do korzystania
z tych przewodow i urzqdzen", stanowi eel publiczny, co wiqze si^ z obowiqzkiem
wspotdziatania Gminy Stawno w kwestii realizacji planowanej inwestycji.

Knap


