
UCHWALA NR VI/49/15
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie obciazenia stuzebnoscia przesytu nieruchomosci
potozonej w obrebie wsi Kunice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z
2014r. 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, poz. 822, poz. 906 i poz. 1200) Rada Gminy Slawno, uchwala
co nast^puje:

§ 1. Wyraza sie zgode na obciqzenie nieodptatna^ stuzebnoscig
przesytu nieruchomosci stanowi^cych wtasnosc Gminy Stawno, oddanych
w trwaty zarz^d dla Publicznej Szkoty Podstawowej w Kunicach, potozone
w obrebie wsi Kunice, oznaczone w ewidencji gruntow jako dziatki
nr 524/1 i 524/2 objete ksiega. wieczysta. KW nr PT10/00028034/4,
prowadzonq przez Sgd Rejonowy w Opocznie, na rzecz wtadn^cego,
tj. przedsiebiorstwa Polskiej Spolki Gazownictwa sp. zo.o. Oddziat
w Warszawie, z siedzib^ w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14.

§ 2. Stuzebnosc przesylu polegac b^dzie na prawie korzystania
z pasa gruntu o szerokosci 1,00 m na trasie przebiegu przytqcza gazowego
wraz z szafka^ gazowa^ w tym na prawie dost^pu do niej (prawo dojscia
1 dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, jak rowniez konserwacji, przeprowadzania remontow, usuwania
awarii, dokonywania kontroli, przegl^du oraz ewentualnej likwidacji
i demontazu urzqdzen gazowych.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si^ Wojtowi Gminy.

§ 4.Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990r
0 samorzqdzie gminnym ( 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 obciqzenie nieruchomosci stanowiqcych
wtasnosc gminy stuzebnosciq przesytu wymagana jest uchwata Rady Gminy.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 kodeksu cywilnego instalacje i urzqdzenia systemu
gazowego, po wybudowaniu be,dq stanowic wtasnosc Polskiej Spotki Gazownictwa
sp.zo.o. Inwestor Pan Marek Podd^bniak zwrocit sie^ z prosbq o ustanowienie
stuzebnosci przesytu, dzie,ki ktorej Polska Spotka Gazownictwa sp.zo.o. wybuduje
przytqcze gazowe wraz z szafkq gazowq do budynku jednorodzinnego w obre.bie wsi
Kunice, projektowanego na dziatce oznaczonej nr 540/1 stanowiqcej wtasnosc
wnioskodawcy. Zgodnie z tresciq art. 305 kodeksu cywilnego ,,nieruchomosc mozna
obcigzyc na rzecz przedsie,biorcy, ktory zamierza wybudowac lub ktorego wtasnosc
stanowiq urzqdzenia, o ktorych mowa w art. 49 § 1, prawem polegaja.cym na tym,
ze przedsie,biorca moze korzystac w oznaczonym zakresie z nieruchomosci
obciqzonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urzqdzeri (stuzebnosc przesytu)".

Ustanowienie stuzebnosci ureguluje status prawny infrastruktury
systemu gazowego, ktory be,dzie sie, znajdowac na terenie stanowiqcym wtasnosc
Gminy Stawno, oddanym w trwaty zarzgd dla Publicznej Szkoty Podstawowej
w Kunicach na dziatkach oznaczonych nr 524/1 i 524/2 potozonych w obre.bie
wsi Kunice.

W mysl art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami ,,budowa i utrzymanie ciqgow drenazowych, przewodow
1 urzqdzeh stuzqcych do przesytania lub dystrybucji ptynow, pary, gazow i energii
elektrycznej, a takze innych obiektow i urzqdzeh niezb^dnych do korzystania z tych
przewodow i urzqdzen", stanowi eel publiczny, co wiqze sie, z obowiqzkiem
wspotdziatania Gminy Stawno w kwestii realizacji planowanej inwestycji.
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