
UCHWAŁA NR XI/110/2019
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 września 2019 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 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku   poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1145) 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 429/7 z karty mapy 8,  dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi Księgę Wieczystą nr 
OP1S/00033709/8 na rzecz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.

2. Służebność, o której  mowa w ust. 1 polegać będzie na prawie przebiegu urządzeń ciepłowniczych oraz na 
prawie korzystania z działki nr 429/7 z karty mapy 8 obręb Krapkowice, w celu wykonywania czynności 
związanych z eksploatacją urządzeń ciepłowniczych, remontem, konserwacją, modrenizacją w pasie gruntu 
o szerokości 1 m, niezbędnym do wykonywania powyższych czynności z obowiązkiem przywrócenia  stanu 
poprzedniego po wykonaniu tych prac.

3. Teren  obciążony służebnością oznaczono na  mapie sytuacyno - wysokościowej stanowiącej załącznik 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.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Arnold Joszko
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Załącznik do uchwały nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26.09.2019 roku
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