
UCHWAŁA NR XX/225/21
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 73/5 
położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewek, gm. Wierzbinek odpłatną służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 713; ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zmianami) Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1. § 1 Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Wierzbinek oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 73/5 o powierzchni 1,5157 ha położonej w obrębie 
geodezyjnym Zakrzewek, gm. Wierzbinek, dla której w Sądzie Rejonowym w Kole prowadzona jest Księga 
Wieczysta numer KN1K/00052096/9 odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu przedstawionej na 
załączniku nr 1 stanowiącym integralną część uchwały, polegającej na: 1) na prawie do korzystania 
z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń 
elektroenergetycznych w postaci dwóch rozgałęźników kablowych SN wraz z uziemieniem, linii kablowych SN 2) 
znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa w pkt 1, po ich 
posadowieniu, 3) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych 
w postaci linii napowietrznej nn-0,4 kV, służącej do przesyłu energii elektrycznej 4) prawie do korzystania 
z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, 
usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 jak 
również usuwania w przyszłości kolejnych wyprowadzeń linii kablowych SN z rozgałęźnika kablowego SN 
w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia elektroenergetyczne zgodnie z zaznaczonym na 
załączniku graficznym do uchwały obszarem zajętym przez służebność, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren 
odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty 
i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Elzbieta Walicka
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Uzasadnienie
W związku z realizowanym przez ENERGA-OPERATOR S.A. zadaniem inwestycyjnym polegającym na budowie 
i modernizacji sieci elektroenergetycznej nowych powiązań liniowych 15 kV na terenie Gminy Wierzbinek 
ENERGA-OPERATOR S.A. zwróciła się z wnioskiem o możliwość zlokalizowania rozgałęźników kablowych na 
terenie gm. Wierzbinek na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 73/5 położonej w obrębie geodezyjnym 
Zakrzewek stanowiącej własność Gminy Wierzbinek. Przedmiotowe zadanie możliwe jest do zrealizowania po 
ustanowieniu służebności przesyłu na wyżej wskazanej nieruchomości na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 
Ustanowienie prawa służebności przesyłu ograniczać będzie prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 73/5 położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewek. W związku z tym, że art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a 
ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż 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 nieograniczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, w niniejszym przypadku niezbędne jest 
podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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