
PROJEKT
UCHWAŁA  NR 17.189.2016
Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości służebnością 
przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 
1774 ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1.  Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony służebnością przesyłu 
nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krzepice, położoną w Dankowicach, oznaczoną w 
ewidencji gruntów jako działka nr  530/6, opisaną w księdze wieczystej CZ2C/00038541/8, 
prowadzoną przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku, Sądu Rejonowego 
w Częstochowie  na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.

§ 2. Służebność przesyłu polegać będzie na ograniczeniu sposobu użytkowania części działki 
nr 530/6 o pow. 16 m2 zajętej pod słupową stację transformatorową 15/0,4 kV, polegającym 
na  każdorazowym  udostępnieniu  nieruchomości  przedsiębiorcy,  w  celu  wykonania 
niezbędnych  robót  związanych  z  eksploatacją,  konserwacją,   modernizacją,  remontami  i 
usuwaniem awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

§ 3. Zakres korzystania przez TAURON Dystrybucja S.A. z części nieruchomości obciążonej 
zostanie  szczegółowo  określony  w  umowie  zawartej  w  formie   aktu  notarialnego  o 
ustanowienie służebności przesyłu.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Krystyna Chęcińska



UZASADNIENIE

Podjęcie Uchwały przez Radę Miejską w sprawie  ustanowienia ograniczonego prawa 
rzeczowego  na  rzecz  TAURON Dystrybucja  S.A.,  tj.  odpłatnej  służebności  przesyłu,  jest 
podyktowane budową słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na części działki nr 530/6 
położonej w Dankowicach, będącej własnością Gminy Krzepice.
Budowa stacji transformatorowej  związana jest z przebudową odcinka linii napowietrznej 
niskiego napięcia w miejscowości Dankowice Drugie i Dankowice Pierwsze.

Służebność  przesyłu  polegać  będzie  na  prawie  dostępu  do  słupowej  stacji 
transformatorowej    polegającym  na  prawie  wstępu,  przechodu,  przejazdu,  swobodnego, 
całodobowego  dostępu  do  tych  urządzeń  w  celu  wykonania  czynności  związanych   z 
eksploatacją, konserwacją,  modernizacją, remontami i usuwaniem awarii oraz przebudowy 
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych..

Koszty  związane  z  ustanowieniem  przedmiotowej  służebności  przesyłu  pokryte 
zostaną w całości przez TAURON  Dystrybucja S.A..

Ustanowienie  służebności  przesyłu  nastąpi  za  jednorazowym  wynagrodzeniem  w 
wysokości 1.120,00 złotych.


