
UCHWAŁA NR 153/XX/2020 
RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Kroczyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz art. 285 i 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( tj. Dz. U.  
z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kroczyce 
uchwala 

§ 1. Wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz PV SILESIA, Spółka z o.o., ul. Kopernika 4/3, 
40-064 Katowice odpłatnej służebności przesyłu poprzez umieszczenie kabla energetycznego SN 20kV metodą 
bezwykopową na głębokości około. 1,5 m, na czas oznaczony tj. 28 lat, dla nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Kroczyce oznaczonej numerem ewidencyjnym 36, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Siedliszowice, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, prowadzi Księgę Wieczystą nr  CZ1M/00027085/6. 

§ 2. Zakres służebności przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowiący jej integralną część. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Janikowski 
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Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości będącej własnością
Gminy Kroczyce oznaczonej numerem ewidencyjnym 36 położonej w obrębie ewidencyjnym
Siedliszowice, odpłatną służebnością przesyłu polegającą na umieszczeniu kabla energetycznego SN 20kV
metodą bezwykopową, na głębokości ok.1,5 m.

Podjęcie przez Radę Gminy Kroczyce uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego służebności przesyłu na rzecz SILESIA, Spółka z o.o., ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice
podyktowane jest faktem, że na przedmiotowej nieruchomości zaplanowano budowę urządzeń
infrastruktury technicznej należących do ww. Spółki.

Zgodnie z art. 3051 ustawy z dnia Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z późn. zm.) nieruchomość można obciążać na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować
lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49§ 1 prawem polegającym na tym, że
przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie
z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Natomiast zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Rada Gminy jest
organem właściwym w sprawach majątkowych Gminy. Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest
uzasadnione.
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