PROJEKT
UCHWAŁA NR....../......../2015
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia ........................2015 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności przesyłu na czas nieoznaczony
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. z dnia 17 września 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 7 maja 2015 r. Dz. U.
z 2015 r. poz.782 z późn. zm.) i art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. z dnia 17.12.2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowa Leśna
uchwala, co następuje:
§ 1. WyraŜa się zgodę na odpłatne ustanowienie słuŜebności przesyłu, na czas
nieoznaczony, na działce o numerze ewidencyjnym 7 w obrębie 11 w Podkowie Leśnej,
uregulowanej w księdze wieczystej Nr WAG/00033788/5 (teren Parku Przyjaźni PolskoWęgierskiej) na rzecz spółki PGE Dystrybucja S.A. polegające na prawie budowy na terenie
wyŜej opisanej nieruchomości słupa i linii kablowych nN-0,4 kV w pasie gruntu o szerokości
1 metra długości 36,9 m (36,9 m2 pow. przedmiotowej działki), zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały stanowiącym mapę z zakresem planowanej inwestycji; prawie
utrzymywania i eksploatacji ww. urządzeń w celu przesyłu energii, a takŜe prawie wstępu
(wejścia) na opisaną ww. nieruchomość w celu dokonywania wszelkich napraw, remontów,
konserwacji i modernizacji ww. urządzeń z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu
pierwotnego na koszt właściciela urządzeń.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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/-/
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie słuŜebności przesyłu na czas
nieoznaczony

PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie, R.E. Pruszków zwróciło się do Miasta z prośbą
o ustanowienie notarialnej słuŜebności przesyłu dla nowobudowanych urządzeń sieci
elektroenergetycznej, tj. słup i linie kablowe nN-0,4, na działce o numerze ewidencyjnym 7
w obrębie 11 w Podkowie Leśnej (teren Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej).
Budowa projektowanych urządzeń związana jest z wdraŜaniem programu wymiany urządzeń
elektroenergetycznych napowietrznych na urządzenia kablowe na terenie Podkowy Leśnej w
ramach zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, utrzymania estetyki miasta oraz ochrony
istniejącego drzewostanu.
Koszty ustanowienia aktu notarialnego ponosi PGE Dystrybucja S.A.
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