
UCHWAŁA NR XXI/186/20 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami ( tekst jednolity z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.) Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 27/159 położonej w obrębie Kłodawa, gmina Kłodawa, dla której Sąd Rejonowy 
w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00067815/7 na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 58, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000269806. 

2. Służebność polegać będzie na prawie do korzystania z części nieruchomości określonej w pkt 1, 
o powierzchni 42 m², której przebieg określa załącznik do niniejszej uchwały stanowiący jej integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości, nieruchomości
wchodzące w skład gminnego zasobu mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być
przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub
dzierżawę, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi (…).

Zgodnie z zapisem art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nieruchomość można
obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia do
doprowadzania lub odprowadzania płynów, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne,
prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości
obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2019r poz 509 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości.

Na działkach oznaczonych numerami 27/159 i 27/27 położonych w Kłodawie, prowadzona jest
inwestycja pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu”.

Ustanowienie służebności przesyłu na części działki oznaczonej numerem 27/159 ma na celu
wykonanie stacji transformatorowej na potrzeby przedmiotowej inwestycji oraz zapewnienia swobodnego
dostępu w trakcie jej eksploatacji w tym usuwania awarii urządzeń elektroenergetycznych.

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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