Uchwała Nr XXXVIII / 349 / 2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. służebności przesyłu:
1) na części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Ząbki, objętej księgą
wieczystą Nr WA1W/00009588/0, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka ewidencyjna nr 18/27 z obrębu 0001,01-01, położonej przy ul. ks. Konstantego
Budkiewicza w Ząbkach, której przebieg został przedstawiony na mapie stanowiącej
załącznik nr 1 do uchwały, polegającej na korzystaniu z przedmiotowej nieruchomości
w celu zainstalowania linii niskiego napięcia oraz korzystaniu z tych urządzeń
zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w zakresie całodobowego dostępu do urządzeń w
celu przeglądu, konserwacji, naprawy, wymiany lub rozbudowy oraz dystrybucji
energii elektrycznej, przy czym wykonywanie tego prawa ograniczone jest do pasa
gruntu szerokości 1 m pod linie kablowe niskiego napięcia o powierzchni 60 m2 - a
PGE Dystrybucja S.A. każdorazowo po czynnościach i pracach na nieruchomości
obciążonej niezwłocznie przywróci ją do stanu poprzedniego;
2) na części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Ząbki, objętej księgą
wieczystą Nr WA1W/00005476/4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka ewidencyjna nr 22/6 z obrębu 0001,01-01, położonej przy ul. Pogodnej
w Ząbkach, której przebieg został przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik
nr 2 do uchwały, polegającej na korzystaniu z przedmiotowej nieruchomości w celu
zainstalowania linii niskiego napięcia oraz korzystaniu z tych urządzeń zgodnie z ich
przeznaczeniem, tj. w zakresie całodobowego dostępu do urządzeń w celu przeglądu,
konserwacji, naprawy, wymiany lub rozbudowy oraz dystrybucji energii elektrycznej,
przy czym wykonywanie tego prawa ograniczone jest do pasa gruntu szerokości 1 m
pod linie kablowe niskiego napięcia o powierzchni 41 m2 - a PGE Dystrybucja S.A.
każdorazowo po czynnościach i pracach na nieruchomości obciążonej niezwłocznie
przywróci ją do stanu poprzedniego.
§2
Ustanowienie służebności następuje odpłatnie i na czas nieokreślony.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Ząbki.

