
UCHWAŁA NR IX/60/19
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność  Gminy Bartniczka 
służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców.

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), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.1) ),  Rada Gminy, uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka ograniczonym 
prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale.

§ 2. 1. Obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka ograniczonym prawem 
rzeczowym w postaci służebności przesyłu następuje za wynagrodzeniem ustalonym przez Wójta,  w wysokości 
nie niższej niż określonej w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy.

§ 3. Obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy służebnością przesyłu na zasadach odmiennych, 
wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy wyrażającej zgodę na takie obciążenie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1509; z 2018 r., poz. 2348, oraz 
z 2019 r., poz. 270 i poz. 492.
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Uzasadnienie

Pojęcie służebności przesyłu unormowane jest w Kodeksie cywilnym. Jest to prawo polegające na obciążeniu
nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować, lub którego własność stanowią urządzenia,
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Jest prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może
korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Ustanowienie służebności przesyłu ma na celu udostępnienie przedsiębiorcy nieruchomości gminnych,
w celu wykonania niezbędnych robót związanych z budową, eksploatacja, konserwacją, modernizacją,
remontami, usuwaniem awarii oraz wykonywaniem przebudowy urządzeń i instalacji.

Szczegółowe warunki służebności będą określane w umowie zawartej w formie aktu notarialnego. Koszty
związane ze służebnością przesyłu ponosi przedsiębiorca.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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