
UCHWAŁA NR XX/122/2020 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych 
w Polskiej Cerekwi, stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt  9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 
z 2020r., poz. 713) art. 13 ust. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. 
Dz.U. 2020 poz. 65 z późn. zmianami#) oraz art. 285  i 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(jt. Dz.U. z 2020r. poz. 1740) Rada Gminy Polska Cerekiew   u c h w a l a , co następuje : 

§ 1. W związku z przebudową elektroenergetycznej napowietrznej linii 110kV relacji Studzienna – Polska 
Cerekiew, wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej, nieograniczonej w czasie, służebności przesyłu na rzecz 
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na następujących nieruchomościach gruntowych 
stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew obejmujących: 

1. działki nr 1188, 1268/5, obręb Polska Cerekiew, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr 
OP1K/00034562/5 

2. działka nr 983, obręb Polska Cerekiew, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 
OP1K/00035677/1 

3. działka nr 998, obręb Polska Cerekiew, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 
OP1K/00035678/8 

4. działki nr 1011, 1015, 1030, 1036, obręb Polska Cerekiew dla których prowadzona jest księga wieczysta 
OP1K/00069020/8. 

§ 2. Służebność przesyłu polegać będzie na założeniu i przeprowadzeniu przez TAURON Dystrybucję 
Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie elektroenergetycznej linii 110kV przez część działek wymienionych 
w § 1 poprzez: 

a) podwieszenie napowietrznych przewodów linii elektroenergetycznej, a także funkcjonowaniu 
wymienionej linii elektroenergetycznej po jej wybudowaniu; 

b) posadowienie na działce numer 1268/6 słupa linii elektroenergetycznej i podwieszenie napowietrznych 
przewodów linii elektroenergetycznej, zgodnie z mapą 
stanowiącą załącznik do niniejszego aktu, a także funkcjonowaniu wymienionej linii 
elektroenergetycznej po jej wybudowaniu; 

c) całodobowym, nieutrudnionym, nieograniczonym w czasie i miejscu udostępnieniu działek gruntu poprzez 
przejście i przejazd z niezbędnym sprzętem w celu wykonania przez spółkę pod firmą: TAURON 
Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w  Krakowie prac związanych z eksploatacją, konserwacją, 
przeprowadzaniem inspekcji stanu  posadowionych urządzeń, usuwania usterek i awarii, a także wszelkich 
remontów, w tym wymiany zużytych i zniszczonych elementów tych urządzeń, jak również ich rozbudowy, 
z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu poprzedniego z uwzględnieniem obecności urządzeń w stanie 
po wykonaniu ww. prac na koszt własny spółki pod firmą: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna 
w Krakowie; 

d) zobowiązaniu właściciela działek do nie wznoszenia jakichkolwiek 
budynków i budowli, nie prowadzenia prac ziemnych ani istotnej zmiany ukształtowania 
terenu, jak też nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów w pasie eksploatacyjnym o szerokości 11,80 m. 

§ 3. 1. Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi za wynagrodzeniem ustalonym przez rzeczoznawcę 
majątkowego. 

2. Zakres służebności przesyłu zostanie określony na mapie, która będzie stanowiła załącznik do aktu 
notarialnego. 

§ 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Polska Cerekiew. 
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§ 5. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 
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UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem pełnomocnika Turon Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie o wyrażenie zgody
na ustanowienie służebności przesyłu oraz zgody na dysponowanie nieruchomościami, w celu wykonania
przebudowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Studzienna – Polska Cerekiew, zaszła potrzeba
podjęcia przedmiotowej uchwały.

Służebność przesyłu polegać będzie na prawie dostępu do nieruchomości stanowiących własność Gminy
Polska Cerekiew, leżących na trasie linii Studzienna – Polska Cerekiew, w celu wykonania niezbędnych
robót związanych eksploatacją, konserwacją, modernizacją i remontami, przeprowadzeniem bieżących
napraw i usuwaniem awarii urządzeń i linii elektroenergetycznej stanowiącej własność przedsiębiorcy.

Zgodnie z operatem szacunkowym, opracowanym (na zlecenie pełnomocnika firmy TAURON Dystrybucja
S.A.) przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego – Pawła Mikołajczaka, wartość rynkowa
jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wynosi 4184,00 zł powiększona
o podatek VAT w wysokości 23% co daje wartość brutto 5146,32 zł.

Po podjęciu uchwały i uregulowaniu należności przez firmę TAURON Dystrybucja S.A., podpisany
zostanie akt notarialny w powyższym zakresie.
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