
UCHWAŁA NR XII/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ewid. 5312/4 w m. Lubatowa, będącej 
własnością Gminy na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późń. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu 
cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej na czas nieokreślony służebności przesyłu na działce nr 
ewid. 5312/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubatowa, w jednostce ewidencyjnej Iwonicz-Zdrój, dla 
której prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej Nr KS1K/00062210/0 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Krośnie na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. 
Garbarska 21A i jej następców prawnych lub nabywców urządzeń.

§ 2. Służebność przesyłu, o której mowa w § 1, polegać będzie na prawie korzystania z nieruchomości 
obciążonej, na której znajdują się urządzenia elektroenergetyczne, w tym urządzenia powiązane, a w 
szczególności na prawie do utrzymania na niej urządzeń i instalacji elektroenergetycznej, dystrybucji/przesyłu 
energii elektrycznej za ich pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu do nich niezbędnym sprzętem, usuwania 
awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, 
kontroli przeglądów, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu. Zakres pasa służebności 
przesyłu przez nieruchomość określać będzie mapa, będąca załącznikiem do aktu notarialnego.

§ 3. Zakres służebności przesyłu określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Szczegółowe warunki ustanowienia służebności przesyłu na działce o nr ewid. 5312/4 w m. Lubatowa 
określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Polską Grupą Energetyczną 
Dystrybucja S.A.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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Załącznik do uchwały Nr XII/61/2019

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 25 czerwca 2019 r.
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