
UCHWALA NR 124JXIIIJ2020 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie zasad obci~i:aDia Dieruchomosci stanowillcych wlasnosc GmiDY Nowe Miasto slui:ebnosciami 
gruntowymi i przesylu 

Na podslawie art. 18 Ust. 2 pkt 9 lit. a, an. 40 us1. I i ust. 2 pkt 3 oraz art. 41 ust. ) L1stawy Z dnia 8 marca 
)990 roku 0 samorz.qdzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 Ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w zwillZku z art. 285 i 3051 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Oz.U. z 20 19r. poz. 1145), Rada Gminy Nowe Miasto 
uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Ustala sit; zasady obciL}i.ania nieruchomosci stanowi'1cych wlasnosc Gminy Nowe Miasto 
slutebnosciami gruntowymi na rzecz wlaScicieJi innych nieruchomosci oraz sluzebnosciami przesytu na rzecz 
przedsiybiorc6w, kt6rzy zamierzaj~ wybudowac lub kt6rych wlasnosc stanowi~ urz<jdzenia shrz'1ce do 
doprowadzania lub odprowadzania plyn6w, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne uTZ'ldzenia podobne 
nie naleZijce do czt;sci skladowych nieruchomosci. 

§ 2. Wyraia si~ zgod(( na obci<j.ianie nieruchomosci Gminy Nowe Miasto sluzebnosciami gruntowymi oraz 
sluzebnosciami przesytu, gdy jest to niezbydne i nie utrudnia wykonywania zadan wlasnych gminy oraz 
!lie uniemozliwia korzystania z nieruchomosci obci<j.Zonej zgodnie zjej przeznaczeniem. 

§ 3. I) Obciqtenie nieruchomosci gminnych slui:ebnosciami gruntowymi oraz przesylu nastypuje za 
wynagrodzeniem platnym jednorazowo, nie pomiej nit do dnia zawarcia umowy - ustalonym prLez 
rzeczoznawc~ maj'1tkowego w operacie szacunkowym. 

2) Podmiot, na rzecz, kt6rego ustala siy slutebnosc gruntowq oraz przesy1u ponosi koszty ustanowienia 
sluzebnosci przesylu zawartego w formie aktu notarialnego, wpisu praw nabytych do ksiygi wieczystej. 

§ 4. Zasady okreslone w niniejszej uchwale nie dotyCZ4 nieruchomosci stanowiqcych drogi publiczne 
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 19850 drogach publicznych (Dz. U. z 20 18r. poz. 2068 ze zm.) 

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 6. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia jej og1oszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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U zasad n ienie 

do uchwaty nr 124/XlIlI2020 

Rady Gm iny Nawe M iasto 

z dnia 07 stycznia 2020 roku 

w sprawie zasad obci4iania nieruchomosci stanowiqcych wlasnosc Gminy Nowe Miasto sluzebnosciami 
grun10wymi i przesylu 

Zgodnie z art. 18 us!. 2 pkt 9 IiI. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorZ<!dzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciam i 
(Dz.U. z 20 18 r. poz. 2204 ze zm.) dla v.'Yratenia zgody na obcillienie nieruchomosci stanowi4cych 
wlasnosc Gminy Nowe Miasto wymagana jest uchwala Rady Gminy Nowe Miasto. 

Ustanowienie obci~en zgodnie z art. 49 § 1 i art . 3051 - 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r. poz. 1145) i obciqzenie nieruchomosci na rzecz przedsi~biorcy 

realizujqcego inwestycj~ infrastrukturalnf} na cudzym gruucie powinno gwarantowac status prawny 
urzqdzen przesylowych (nie stajll siy one wlasnosci<j w1ascieiela gruntu., lecz stanowill wlasnosc 
przedsi~biorstwa jako jego czysc skladowq). Tresei" sluzebnoscj przesylu jest korzystanie przez 
przedsitybiorcy w oznaczonym zakresie z cudzej nieruchomosci (nieruchomosci obci;p:onej). w zakresie 
niezbydnym dla prawidlowego funkcjonowania urZ<jdzer'i przesylowych (art. 3051 Kc). Btydzie to oznaczac 
mozliwosc wejscia przez przedsiybiorcy, kt6remu przysluguje stuzebnosc, na grunt obciq,Zony sluzebnosci q 
w celu posadowienia tam urzqdzen. 0 kt6rych mowa wart. 49 §1 Kc, usuniycia awarii, przeprowadzenia 
konserwacji czy modemizaeji urZ<jdzen przesytowych. 

Ustanowienie sluzebnoSci nie mieSci si~ w zakresie sprawowania zwyklego zarZ<jdu mieniem, 
a kt6rym mowa wart. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1 990r. 0 samorzqdzie gminnym, dlatega lez 
ustanowienie sluzebnoSci przesylu moze nas{~pic poprzez zgody organu slanowi~cego. 

Podj/(cie przedmiotowej uchwary skr6ci okres oczekiwania na ustanowienie slui:ebnosci przesyru, oraz 
pozwoli na uniknicrcie w przysztosci spor6w prawnych dotycz'lcych statusu urzqdzen przesytov.'Ych .Z 
pOwyZszych wzgl yd6w uznana za zasadne podjc;cie przedmiotowej uchwaly. 

Opracowab: 

Elzbieta Szymanska 
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