
UCHWAŁA NR XIII/34/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 28 października 2020 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. 

 

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 2020 r. poz. 713) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740) Rada Miejska w Stopnicy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomościach w Stopnicy, oznaczonych w 

ewidencji gruntów numerami: 19/4 i 20/2 stanowiącymi na podstawie KW KI1B/00010873/0 

własność Gminy Stopnica, nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A., 

ul. Garbarska 21A, 20 - 340 Lublin.  

 

2. Przedmiotowa służebność polegać będzie na bezterminowym, nieodpłatnym prawie do 

korzystania przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z części nieruchomości 

obciążonej, w zakresie przeniesionych, odtworzonych oraz nowo wybudowanych w ramach 

przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia Wolica obwód 1, w przęsłach między 

słupami 9 i 10 wykonanej przewodem AsXSn 4x35mm2 długość 45m, w związku z 

planowaną inwestycją polegającą na przebudowie linii napowietrzno-kablowej zasilania placu 

Referatu Gospodarki Komunalnej w m. Stopnica na działkach nr 19/4 oraz 20/2.  

Służebność polegać będzie w szczególności na prawie posadowienia, eksploatacji, remontów, 

budowy, przebudowy, rozbudowy i korzystania z wyżej wymienionych urządzeń 

energetycznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich likwidacji, prawie całodobowego, 

nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu), 

pracowników spółki oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia Spółki, wraz z 

niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych, prawie 

dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego imieniu czynności 

polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, 

napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, dołożenia w 

pasie służebności przesyłu dodatkowych linii elektroenergetycznych, usuwaniu awarii i jej 

skutków oraz usuwaniu, drzew, krzewów i gałęzi zagrażających funkcjonowaniu urządzeń, a 

także innych niezbędnych prac), powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli, 

użytkowników wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które 

utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń oraz dokonywania 

nasadzeń drzew i krzewów, szczególnie o rozbudowanym systemie korzeniowym, 

umieszczania obiektów budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomości, 

zagrażającego funkcjonowaniu urządzeń energetycznych, a także od innych działań w 

jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub 

dostępem do nich. 

 

3. Zakres pasa służebności przesyłu przez nieruchomość określa mapa, stanowiąca załącznik 

do niniejsze j uchwały. 

 



§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Krzysztof Tułak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

W związku z planowaną przebudową linii napowietrzno-kablowej zasilania placu oraz 

budową linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego placu Referatu Gospodarki 

Komunalnej w m. Stopnica na działkach nr 19/4 oraz 20/2, niezbędne jest ustanowienie 

służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja. Powyższe wynika z zapisów warunków 

usunięcia kolizji.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne.  




