UCHWAŁA NR LVIII/101 /2010
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 28 października 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach
stanowiących własność Gminy Miasto Brzeziny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 , poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675 )
oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co
następuje:
§1. 1.Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomościach stanowiących własność
Gminy Miasto Brzeziny, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny, objętych prowadzonymi
przez Sąd Rejonowy w Brzezinach księgami wieczystymi KW 11587, KW 9214 i KW 37986
nieodpłatnej służebności przesyłu, na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja Spółka
Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Łódź -Teren oraz jej każdoczesnego nabywcę lub
nabywcę urządzeń energetycznych opisanych w ust.2 pkt 1, zwanych dalej –
„Przedsiębiorstwem”.
2. Służebność przesyłu, o której mowa w ust.1, polega na :
1) znoszeniu istnienia posadowionej na działkach ewidencyjnych nr 460/3, nr 307/3, nr306/1,
nr 317/16, nr 448/1, nr 304/2 – objętych KW 11587, nr 295 – objętej KW 9214, nr 227objętej KW 37986 linii kablowej 15 kV o długości 250 m wraz z dwoma słupami kablowymi
(na działkach nr 460/3 i 227), których posadowienie wskazuje załącznik graficzny do
uchwały, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń
dystrybucji energii elektrycznej;
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do
dokonywania
konserwacji,
remontów,
przebudowy
urządzeń
i
instalacji
elektroenergetycznych, o których mowa w pkt.1 , wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty
i osoby, którymi Przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,
ograniczając wykonywanie tego prawa do pasa gruntu o szerokości 1 (jednego) metra
współosiowo nad linią kablową z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na
koszt Przedsiębiorstwa i obowiązkiem zapłaty przez Przedsiębiorstwo stosownego
odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód;
3) na ustanowieniu strefy ochronnej linii energetycznej i korzystaniu ze strefy ochronnej
w sposób zgodny z przepisami eksploatacyjnymi urządzeń elektroenergetycznych , ochrony
zdrowia i życia oraz zakazie wznoszenia budynków i zakazie dokonywania nasadzeń drzew
i krzewów.
3.Służebność przesyłu wygasa wraz z zakończeniem likwidacji Przedsiębiorstwa.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny
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