
Uchwała Nr 206/XXXV/06

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 31 stycznia 2006 roku.

w  sprawie  ustanowienia  służebności  gruntowej  na  działce  oznaczonej  nr  ewid.  6509 

płożonej przy ul. Kolonia w Gostyninie.

Na podstawie art.  18 ust.2 pkt  9  lit.  „a”  ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na działce ozn. nr ewid. 6509

o pow. 0,9831 ha, położonej w Gostyninie przy ul. Kolonia, stanowiącej własność Gminy 

Miasta  Gostynina,  dla  której  w  Sądzie  Rejonowym  w  Gostyninie,  Wydział  IV  Ksiąg 

Wieczystych  prowadzona  jest  księga  wieczysta  KW  10418  na  rzecz  każdoczesnego 

właściciela bądź użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w Gostyninie przy

ul. 18-go Stycznia ozn. nr ewid. 6043/3, o pow. 3,1610 ha, objętej księgą wieczystą

KW 10699 i właściciela posadowionych na niej budynków i innych urządzeń, stanowiących 

odrębny od  gruntu przedmiot własności,  polegającej na:

1) znoszeniu  istnienia  posadowionego  na  nieruchomości  obciążonej  urządzenia 

technicznego  energii  elektrycznej  w  postaci  wieżowej  budynkowej  stacji 

transformatorowej (S-908), niezwiązanego trwale z gruntem, składającego się z obudowy

i wyposażenia elektroenergetycznego, wraz z wychodzącymi z tej stacji kablami

i instalacjami elektroenergetycznymi,

2) prawie  do  korzystania  z  nieruchomości  obciążonej  w  zakresie  niezbędnym  do 

dokonywania  konserwacji,  remontów,  modernizacji  urządzeń,  kabli  i  instalacji 

elektroenergetycznych, jak również posadowienia nowych wyprowadzeń kablowych SN

i NN, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.



§2

Za ustanowienie służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości

1.500,00  zł  (  tysiąc  pięćset)  złotych  brutto,  płatne  przez  aktualnego  użytkownika 

wieczystego działki gruntu  nr 6043/3.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Reder



Uzasadnienie.
W związku  z  planowaną  sprzedażą  urządzeń  elektroenergetycznych znajdujących  się  na 

działce ozn. nr ewid. 6509 przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zachodzi potzreba 

ustanowienia służebności gruntowej przez właściciela działki w celu zabezpieczenia dostępu 

do wyrzej wymienionych urządzeń.

Zgodnie  z  powyższym  zachodzi  konieczność  podjęcia  uchwały  przez  Radę  Miejską  w 

Gostyninie.


