
Uchwała Nr  XXIV/142/2012 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 28 grudnia 2012r.  

zmiany uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na działce o numerach: 746, 748, 572/23, 

położonych w obrębie geodezyjnym Rozdrażew 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.), w związku z art. 3051 ustawy 
z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) 
Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje : 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr XXI/120/2012 z dnia 
18 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na działce o numerach: 746, 748, 572/23, położonych w obrębie 
geodezyjnym Rozdrażew, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Nazwa uchwały otrzymuje brzmienie:  

„w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 
na działce o numerach: 746, 748, 572/23, 573, 699 położonych w obrębie 
geodezyjnym Rozdrażew”; 

2) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„Wyraża się zgodę na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu, 
polegającą na umiejscowieniu w gruncie działek o numerze ewidencyjnym 
gruntu: 746, 748, 572/23, 573, 699, położonych w obrębie Rozdrażew, 
gmina Rozdrażew i wpisanych do ksiąg wieczystych Nr KZ1R/00025270/8, 
KZ1R/00022500/9, KZ1R/00024265/3, prowadzonych przez Sąd Rejonowy 
w Krotoszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych linii energetycznej YAKXS4x120 
mm2 wraz z przyłączami do posesji oraz późniejszego korzystania 
z nieruchomości w celu konserwacji, modernizacji i naprawy.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

    Przewodniczący Rady Gminy  
         Artur Jakubek  

 
 

 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 
 Firma ENERGA OPERATOR złożyła wniosek o wydanie decyzji o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej. Zakres 
projektowanej linii jest szerszy od pierwotnych zamierzeń inwestora i obejmuje 
również odcinek ul. Sikorskiego i dodatkowy odcinek ul. Parkowej. W związku 
z tym proponuję rozszerzenie zakresu służebności przesyłu na dwie dodatkowe 
działki – nr 573 i 699.  

 
 
 
 
 

     
        Wójt Gminy  
        Mariusz Dymarski  


