UCHWAŁA Nr XXVII-48/2013
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Wołominie
uchwala co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
Z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin (Regon 060552840) i jej następców
prawnych służebności przesyłu ograniczając jej wykonywanie do gruntu o wymiarach 1 m X 3 m,
oznaczonego literami ABCDA na mapie będącej załącznikiem do uchwały, stanowiącego część
działki położonej w miejscowości Leśniakowizna, oznaczonej nr ewid. 121 w obrębie 0002
Leśniakowizna, uregulowanej w KW WA1W/00098110/9, usytuowanego w linii ogrodzenia
w południowej granicy tej działki od strony ul. Kasprzykiewicza. Przedmiotem służebności przesyłu
będzie prawo wykonywania wszelkich czynności związanych z instalacją, budową i rozbudową
stacji transformatorowej w tym wyprowadzeniem nowych linii napowietrznych i kablowych zgodnie
z potrzebami terenu oraz polegające na prawie wykonywania wszelkich czynności związanych
z instalacją, budową i rozbudową napowietrznych i kablowych linii energetycznych średniego
napięcia, napowietrznych i kablowych linii energetycznych niskiego napięcia oraz instalacją,
budową i rozbudową złączy kablowych (w tym nadbudową skrzynek pomiarowych i instalowaniem
dodatkowych liczników energii elektrycznej) oraz z instalacją i budową przyłącza niskiego napięcia,
eksploatacją, konserwacją, remontem, rozbudową, odbudową i odnową, a także dostarczaniem
i przesyłaniem energii elektrycznej, z prawem dostępu do w/w gruntu w każdym czasie z tym
zastrzeżeniem, że uprawniony zobowiązany jest niezwłocznie po wykonaniu każdorazowych
czynności i prac na gruncie przywrócić na własny koszt teren do stanu poprzedniego.
§ 2.
1. Ustala się jednorazową odpłatność za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
opisanego w § 1 niniejszej uchwały w kwocie nie mniejszej niż 100 zł.
2. Koszty umowy notarialnej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu pokrywa Gmina
Wołomin.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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