
Projekt

z dnia  4 kwietnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Krapkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r  Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.  poz. 121) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieograniczoną w czasie, odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Krapkowice, położonej w Krapkowicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 19 z karty mapy 9,  dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi Księgę Wieczystą nr 
OP1S/00051924/3 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach. 

2.  Służebność, o której  mowa w ust. 1 polegać będzie na prawie wybudowania, posadowienia i utrzymania 
stacji transformatorowo – rozdzielczej, kabli SN, nN, układów pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej 
oraz urządzeń i instalacji technologicznych transmisji danych i innych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej 
oraz na prawie wejścia, przejazdu i przechodu przez nieruchomość obciążoną w zakresie dostępu do stacji 
transformatorowo – rozdzielczej, kabli SN, nN, układów pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej oraz 
urządzeń i instalacji technologicznych transmisji danych i innych urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, 
celem wykonania niezbędnych robót związanych z budową, eksploatacją, modernizacją, konserwacją, naprawą 
oraz remontami infrastruktury elektroenergetycznej oraz w celu odczytu zainstalowanych układów pomiarowych 
energii elektrycznej. 

3.  Teren  obciążony służebnością oznaczono na  załączniku mapowym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
i Gminy w Krapkowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna,

· Art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591
z 2001 roku)

Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 9) podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do
3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia
zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

· Art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 102 poz. 651 z
2010 roku)

Art. 13.1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu.
W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w
użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być
obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek,
przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych
fundacji.

· art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r Nr 16, poz. 93 ze zmianami)

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność
stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może
korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń
(służebność przesyłu).

2) uzasadnieniefaktyczne,w tym cele jakiemają byś osiągnięte,

Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV SA z siedzibą w Siechnicach zwróciło się z prośbą o ustanowienie
odpłatnej służebności przesyłu na budowę i eksploatację kontenerowej stacji transformatorowej w celu
zasilania m.in. Hali Sportowej przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach, co uzasadnia potrzebę podjęcia niniejszej
uchwały.

3) wskazanie jednostek/komórekna które będzie oddziaływać,

Wydział Budżetowo Finansowy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

4) wskazanieuchwał, zarządzeń,regulaminów,instrukcjina które będzie oddziaływać,

uchwała budżetowa

5) wskazanieprzewidywanychskutków finansowych,

jednorazowewynagrodzenieza ustanowienie służebności określi rzeczoznawca majątkowy

6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych
w projekcie uchwały, zarządzeniu,regulaminie,instrukcji.

Naczelnicy: Wydział Budżetowo Finansowy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Gospodarki
Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
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