UCHWAŁA NR V/43/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości
będącej własnością Gminy Kłodawa.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 ), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2204, 2348 ) oraz art. 285 i 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ) Rada Miejska w Kłodawie , uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego ENERGA-OPERATOR SA
z siedzibą w Gdańsku , ul. Marynarki Polskiej 130 , 80-577 Gdańsk , KRS 0000033455 , nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Kobylata,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 227/3 , o pow. 0,4629 ha , KW nr
KN1K/00041160/9 oraz w miejscowości Zbójno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr
246/1 i 245/2 , o pow. 1,09 ha i 0,89 ha Kw nr KN1K/00035997 i KN1K/00030983 polegającej na:
1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich
w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci Linii kablowej SN 15 KV 3xXRUHAKXS1 x
70 mm² oraz słupy w ilości 2 szt. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych
urządzeń, po ich posadowieniu.
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji
, remontów, modernizacji , usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
o których mowa w niniejszym paragrafie wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem
przez Przedsiębiorstwo oraz inne podmioty którymi posługuje się Przedsiębiorstwo w związku
z prowadzoną działalnością.
§ 2.
Przebieg urządzeń elektroenergetycznych opisanych w § 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3.
Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie zawartej w formie aktu notarialnego
o ustanowieniu służebności przesyłu.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
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§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr V/43/2019
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości będących własnością
Gminy Kłodawa służebnością przesyłu polegającą na posadowieniu urządzeń elektroenergetycznych
w postaci Linii kablowej SN 15 KV oraz 2 sztuk słupów, a następnie korzystaniu z nieruchomości
w zakresie niezbędnym do eksploatacji, naprawy i konserwacji urządzeń. Umową z dnia 3 kwietnia 2018 r.
Gmina Kłodawa zleciła Spółce Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu wykonanie usługi polegającej na
rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Zbójno. Planowana inwestycja koliduje z siecią
elektroenergetyczną w sposób uniemożliwiający jej realizację zgodnie z przepisami prawa i normami. Aby
umożliwić Spółce realizację inwestycji konieczna jest przebudowa sieci elektroenergetycznej . Zgodnie
z wydanymi przez Energa operator Kalisz warunkami przebudowy sieci zgodę na posadowienie urządzeń ma
być wyrażona w formie nieodpłatnej służebności.
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