
UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 2140/10 obręb Kałuszyn, będącą 
własnością Gminy Kałuszyn, ograniczonym prawem rzeczowym – odpłatną służebnością przesyłu na czas 
nieoznaczony, dla urzadzeń energetycznych tj. linii kablowej 15kV relacji MRO-KOPCIE o długości ok. 13 m 
w tym 1 szt. słupa oznaczonego S2 wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji 
będących na nieruchomości, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, 20-
340 Lublin.

2. Ustala się wartość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia prawa służebności przesyłu na kwotę 4 zł brutto za 1 m2

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

W związku z prowadzonymi obecnie pracami polegającymi na budowie centrum logistycznego, firma LIDL
wystąpiła do Burmistrza Kałuszyna o ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony, dla
urządzeń energetycznych, na działce o nr ewid. 2140/10 obręb Kałuszyn, będącą własnością Gminy Kałuszyn.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej.
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