
7 dnia 27 stvcaia 2020 r

w spra\r'ie w]'raZenir zgody na ustanosienie slui€bno(ci prz€sylu n. nieruchomoici strnowiqcej r'r'lasnost

GmitrY Pietrowicc Wielkie

Na podslalvie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a uslawy z dnia E marca 1990 r. o samorz4dzi€ gminnym (j. Dz. U.

22019 r., poz. so6 zt zrn ), an. 13 ust I, usta\y z dnia 2l sierpnia 199? r. o gospodarce nicruchomoiciami (tj.
Dz.U. z2O2O t., poz.65 ze zri,., otaz an.285 i 305' ustaw) z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kod€ks cywilny (Dz. U.

22019, poa.1145 zE zm-) na wniosek W6jta Cminy Pietrowice Wielkie

Rrd! Cminy Pi.rrowic. Wielkie

$ l. l. Wyraz sie zgodl na ustanowienie na czrs nieozraczony na rzecz TAURON Dystrybucja S A.
z siedzibq w Krakowie. sluzebno(ci przesytu szcz€g6lowo opisane.i w ust-2, na czqici hdqcej wtasnosciq

Gminy Pietrowice wielkie, nieruchomosci polozon€j w Komicach - dzialka nr 162, k.m. 5, dla kt6rei

prowadzonajest ksiQgg wieczysta nr GL1tu00027824/4, zwanej dalej nieruchomoSci4.

2. Sluz,ebnos6, o kl6rej mowa w usl. I kdzie polegala na:

l) pra\pie do pozostawienia na nieruchomosci islniejqcej na niej linii kablowej SN,

2) prawie swobodnego, calodobowego wsl9pu na nieruchomoSt w celach zwiazanych z eksploatacja

wymienionych wpkr I ur4dzeli sluz4cych do dyslrybucji energii eleklrycarcj, aw szczeS6lnosci:

usuwania awarii, napra\!, remonl6w i modemizacii pod warunkiem obowiqAu ka2doraTowego

prrywr6cenia lercnu do slanu pierwotnego na kosa TA(IRON Dystrybucja S.A z siedzibq w Krakowie.

3. Wartoi6 jednorrmweSo lrynagrodzenia za Lrslanowienie sluzebnoici przesyla zostanie okrc(lona przeT

rzeczoznawcQ majqtkowego.

4. Szczegolowe wanmki sluzebnosci okrcilone zostan4 w umowie zawartej w fomlie aku notarialnego

o ustanowieniu sluzebnosci przcsylu, kl6rej inlegraln4 czeda bqdzic stanowila mapa okt€slaiqca zakres

sluzebnosci przesylu.

S 2. Wykonanie uch.raty grt\ierz.a si9 W6jtowi Gminy.

! 3. Uchwala u chodzi w zycie z dniem podjgcia.

Pr7ewodniczqcy Rady Cminy

Piotr Dajak
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