Uchwata Nr 218/XX1/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 maja 2016 r.
wl sprawie wyraienia zgody na ustanowienie nieodptatnej stuzebnoSci przesytu na tzecz
P ~ DYSTRYBUCJA
E
S.A.

'

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a" ustawy z dnia 8 rnarca 1990 roku o samorzqdzie

grhinnyrn (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nikruchomoSciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z p6zn. zrn.) oraz art. 305' ustawy z dnia 23 kwietnia
1464 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z p6in. zrn.), Rada Miejska w Serocku uchwala,
co nastqpuje:

1. Wyrata siq zgodq na ustanowienie na nieruchornoSci stanowiqcej wlasnoSC grniny Miasto
i Grnina Serock, bqdqcej w utytkowaniu wieczystym sp6lki PIN Sp. z o.o., oznaczonej
w ewidencji grunt6w jako dzialka nr 71 o powierzchni 0,1000 ha, pdozonej w obrqbie 04
I

w Serocku przy ul. Nasielskiej 36, dla ktbrej Sqd Rejonowy w Legionowie - IV Wydzial Ksiqg
Wieczystych prowadzi ksiqgq wieczystq nr KW WA1U00009138/2, dutebnoSci przesylu na
rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibq w Lublinie na czas nieoznaczony.
2. SluiebnoSC przesylu, o kt6rej rnowa w ust. 1 polegaC bqdzie na prawie udostqpnienia
I

ww. nieruchornoSci w celu posadowienia na niej wewnqtrznej kontenerowej stacji
transforrnatorowej, zgodnie z zalqcznikiern do niniejszej uchwaly.
3. Ustanowienie s~uzebno5ciprzesylu nastqpi nieodplatnie.

§2

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Grniny Serock.

U$hwala wchodzi w iycie z dniern podjqcia.

Uzasadnienie do Uchwaly Nr 218/XX112016 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie wyraienia
zgody na ustanowienie nieodptatnej stuiebnoScipnesytu na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Przedmiotem niniejszej uchwaly jest wyratenie zgody na ustanowienie slutebnobci przesylu
na

rzecz

PGE

Dystrybucja

S.A.

z

siedzibq

w

Lublinie

na

dzialce

gruntu

nr 71 o powierzchni 0,1000 ha pdotonej w obrqbie 04 w Serocku przy ul. Nasielskiej 36, kt6ra stanowi
w4asnoSC gminy Miasto i Gmina Serock, bqdqcej w utytkowaniu wieczystym sp&ki PIN Sp. z 0.0.
SlutebnoSC przesylu polegaC bqdzie na prawie udostqpnienia nieruchomoSci w celu
posadowienia na niej wewnqtrznej kontenerowej stacji transformatorowej (kt6rej przebieg okreSla
zaiqcznik do niniejszej uchwaly).
Pismem z dnia 27.04.2016 r. uZytkownik wieczysty PIN Sp. z

0.0.

wyrazil zgodq na ustanowienie

dutebnoSci przesylu celem rnontazu kontenerowej stacji transformatorowej na przedmiotowej
nieruchomoSci.
Urzqdzenie bqdzie zasilalo w energiq elektrycznq obiekt produkcyjno-uslugowy.
Koszty zwiqzane z ustanowieniem przedmiotowej sluzebnoSci przesylu, w tym koszty aktu
notarialnego pokryte zostanq przez PGE Dystrybucja S.A.
Ustanowienie sluiebnoSci przesylu nastqpi nieodplatnie i na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 305'

kodeksu cywilnego nieruchomoSb motna obciqtyb na rzecz

przedsiqbiorcy, ktdry zamiena wybudowak lub ktdrego wlasnoSb stanowiq unqdzenia, o ktdrych
mowa w art. 49

5 7, prawem polegajqcym na tym, t e pnedsiqbiorca mote konystab w oznaczonym

zakresie z nieruchomoSci obciqfonej, zgodnie z pneznaczeniem tych unqdzeh (slutebnoSC
przesyiu).

Majqc na wzglqdzie powytsze podjqcie niniejszej uchwaly jest uzasadnione.

Sponqdzita: Ewa Kuchta

