
U C H W A Ł A   NR  XLIII/281/2018 

              Rady Gminy Baranowo 

z dnia  30 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Baranowo na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą  

w Lublinie. 
 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w związku  

z art. 305 1 ustawy z dnia 25 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) 

Rada Gminy  Baranowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
 

Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości, będącej własnością Gminy Baranowo  

i stanowiącej działkę o nr ew. 526/2, położonej w obrębie Baranowo, odpłatną służebnością 

przesyłu ustanowioną na czas nieokreślony na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 

(dalej zwaną „PGE Dystrybucja S.A.). 

 

§ 2. 
1. Służebność przesyłu polegać będzie na korzystaniu z nieruchomości wymienionej w § 1 tj. 

posadowieniu oraz późniejszej eksploatacji na tej nieruchomości kontenerowej stacji 

transformatorowej SN/nN o wym. (szer. 2,50 m, dł. 6,0 m, wys. 2,84 m)  

i elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15kV wraz z kablem teletechnicznym 

(światłowód), a także każdorazowym udostępnianiu nieruchomości PGE Dystrybucja S.A.  

w celu wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, 

remontami, przeprowadzaniem bieżących napraw lub usuwaniem awarii kontenerowej stacji 

transformatorowej i elektroenergetycznej linii kablowej, stanowiących własność PGE 

Dystrybucja S.A.  

2. Zakres korzystania przez PGE Dystrybucja S.A. z nieruchomości wymienionych w § 1 

zostanie szczegółowo uregulowany w umowie o ustanowienie służebności przesyłu, która 

zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. 

3. Lokalizację kontenerowej stacji transformatorowej i elektroenergetycznej linii kablowej,  

o których mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny nr 1 do uchwały.  

 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Obrębski 


