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w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchedniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309,1571,1696,1815) oraz art. 13 ust.
l, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 65) Rada Miejska w Suchedniowie uchwala co następuje:

~l.
Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin nieodpłatnej służebności przesyłu
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 28111 położonej w obrębie Ol
Suchedniów, ujawnionej w księdze wieczystej KW KIlR/00008203/1

p.
Zakres korzystania przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
(ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin), z części nieruchomości wymienionych
w S l zostanie szczegółowo określony w umowie zawartej w formie aktu
notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

p.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

~ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na działce nr 281/1 położonej w obrębie Ol Suchedni ów zlokalizowane są
urządzenia elektroenergetyczne, które zostaną zbyte na rzecz Polskiej Grupy
Energetycznej.

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie na przedmiotowej działce bezpłatnej
służebności przesyłu.
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Projekt umowy przesvłu

Gmina Suchedniów wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A.,
jej następców prawnych lub nabywców urządzeń nieodpłatną służebność przesyłu
o powierzchni 24 m2 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 281/1, położonej
w miejscowości Suchedniów. Służebność przesyłu zostaje ustanowiona na czas nieokreślony
i wygasa najpóźniej wraz likwidacją przedsiębiorstwa. Służebność będzie polegać na prawie
korzystania z nieruchomości obciążonej na której znajdują się urządzenia elektroenergetyczne
tj. słupowa stacja transformatorowa, linia kablowa średniego napięcia o długości 18 m, w tym
urządzenia powiązane, polegającej w szczególności na prawie do utrzymywania na niej
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyłu energii elektrycznej za ich
pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu (całodobowego) do nich z niezbędnym sprzętem,
usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym
modernizacji, konserwacji, kontroli, przeglądów, przebudowy, remontu, rozbudowy
i demontażu.

Powierzchnia służebności:
- Słupowa stacja transformatorowa - powierzchnia służebności 9 m 2,

- Linia kablowa średniego napięcia - pas służebności I m.
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