UCHWALA Nr 1931XXXJ2017
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 08 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrai:enia zgody na
wlasnosci~

obci~i:enie slui:ebnosci~

przesylu nieruchomosci

b~d~cej

Gminy Nowe Miasto.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorzqdzie gminoym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku

0

gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 roku, poz.2147 z p6Zn.

zm.) w zwiqzku z art. 305

I

ustawy z dnia 23.04.1964 roku ( Dz. U. z 2017 roku poz. 459 z

p6Zn. zm.) Kodeks cywilny Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastypuje :

§ 1.
1. Wyraza siy zgody na obciqzenie nieruchomosci bydqcej wiasnosciq Gminy Nowe

Miasto poiozonej w miejscowosci Modzele Bartiomieje, oznaczonej w ewidencji
grunt6w jako dziaika nr 89/1 (droga wewnytrzna) odplatnq siuzebnosciq przesylu,
polegajqcq na umieszczeniu w gruncie urzqdzen siuzqcych do przesyiu energii
elektrycznej w postaci kabla ziemnego, kablowej rozdzielnicy szafowej no i szafki
pomiarowej no, oraz pasa s!uzebnosci

0

szerokosci 0,5m.,

0

iqcznej powierzchni

siuzebnosci 161,6m2 na rzecz ENERGA -OPERATOR Sp6ika Akcyjna w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdansk.

2.

Siuzebnos6 przesy!u ustanawia siy na czas nieoznaczony.

3.

Przebieg s!uzebnosci,

0

kt6rej mowa w ust. I, okresla za!qcznik graficzny do

uchwaly.
§2
Wykonanie uchwaiy powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto.

§3
Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podjycia.

•

•
Uzasadnienie
do uchwaty Rady Gminy Nowe Miasto w sprawie wyrai:enia zgody na
slui:ebnosci~

obci~i:enie

przesylu nieruchomosci na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A. z

siedzib~

w Gdansku.
Z dniem 3 slerpma 2008 r. do Kodeksu Cywilnego wprowadzono przeplS art. 305 1 0
brzmieniu:

"Art. 305 1 k.c. Nieruchomosc motna obciqtyc na rzecz przedsiffbiorcy, kt6ry zamierza
wybudowac lub kt6rego wlasnosc stanowiq urzqdzenia,

0

kt6rych mowa wart. 49 § 1,

prawem polegajqcym na tym, te przedsi?biorca mote korzystac w oznaczonym zakresie z
nieruchomosci obciqtonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urzqdzen (slutebnosc przesylu).
Kazda nowa inwestycja realizowana na terenie gmmy wymaga uzbrojenia w
przewody i urz'ldzenia sluz'lce do przesylania np. wody, gazu, energii elektrycznej, co

wi~e

sit( z koniecznosci'l umieszczenia tych urz'ldzen na nieruchomosciach stanowi'lcych wlasnosc
innych podmiot6w (w tym gminy) niz przedsit(biorca, kt6ry zamierza wybudowac te
ur~dzenia. Wi~e

sit( to z koniecznosci'l ustanowienia na rzecz takiego przedsit(biorcy

sluzebnosci przesylu. Urz'ldzenia te zgodnie natomiast z art. 49 § 1 k.c. stanowi'l wlasnosc
przedsit(biorstwa przesylowego, jezeli wchodz'l w sklad tego przedsit(biorstwa.
W

zwi~ku

z zamiarem umieszczenia na nieruchomosci opisanej w par.1 ust.1

uchwaly urz'ldzen sluz'lcych do przesylu energii elektrycznej, ENERGA -OPERATOR S.A. z
siedzib'l w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdansk zwr6cila sit(

0

ustanowienie

na jej rzecz sluzebnosci przesylu w drodze gminnej numer 8911 polozonej w miejscowosci
Modzele Bartlomieje. Przebieg sluzebnosci ustalony zostal w spos6b, kt6ry bt(dzie jedynie w
minimalnym stopniu ograniczal korzystanie z nieruchomosci gminnej.
Ustanowienie sluzebnosci przesylu pozwoli r6wniez na uniknit(cie w przyszlosci
spor6w prawnych dotycz'lcych statusu prawnego urz'ldzen przesylowych budowanych przez
Energa.....
Z uwagi na powyzsze podjt(cie uchwaly stalo sit( zasadne.

