
Uchwała Nr XIII/88/2019 
Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 29 listopada 2019 r. 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Rozdrażew na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą               
w Gdańsku 
 
 

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 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) w związku                    
z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) 
Rada Gminy uchwala co następuje: 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie służebnością przesyłu polegającą na umiejscowieniu               
w gruncie działki o numerze ewidencyjnym 287 położonej w obrębie Wolenice, gmina 
Rozdrażew zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1R/00023431/1 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych przyłącza kablowego 
elektroenergetycznego nN-0,4 kV oraz późniejszego korzystania z nieruchomości w celu: 
wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, 
przebudowy oraz usuwania awarii. 
 
§ 2. Wyraża się zgodę na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości określonych               
w § 1 na czas nieokreślony. 
 
§ 3. Obciążenie nieruchomości nastąpi odpłatnie w formie jednorazowej opłaty. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
           
 
                    Wiceprzewodniczący  Rady Gminy  
              Mirosław Jarocki    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 Zgodnie z 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 ze zm.) do kompetencji rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony. 
 W związku z planami wykonania przyłącza kablowego elektroenergetycznego 
niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Wolenice przez firmę Energa Operator S.A. 
z siedzibą w Gdańsku przedkładam projekt uchwały wyrażającej zgodę na obciążenie 
służebnością przesyłu nieruchomości działki o numerze ewidencyjnym 287 położonej w 
obrębie Wolenice. Obecnie na działce 287 w obrębie Wolenice znajduje się istniejąca stacja 
transformatorowa nr 42-151. 
 Lokalizacja przyłącza niskiego napięcia 0,4 kV pozwoli na zasilanie zakładu 
produkcyjnego w m. Wolenice, dz. nr 129/4.  

 
 

          Wójt Gminy  
    Mariusz Dymarski  


