
UCHWAŁA NR XIII/85/2019
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz.506, ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., 
poz.2204 ze zm.), Rada Miejska w Wiślicy uchwala co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieodpłatnej 
służebności przesyłu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 68  , zapisanej w księdze wieczystej KW 
36791 i działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 69 zapisanej w księdze wieczystej KW 36791 w obrębie 
geodezyjnym Gorysławice, gmina Wiślica stanowiącej własność Gminy Wiślica.

§ 2. 

Zakres korzystania przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

z części nieruchomości wymienionych w § 3 zostanie szczegółowo określony w umowie zawartej w formie 
aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XIII/85/2019
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 9 sierpnia 2019r

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

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica
o sprzedaż stacji transformatorowej typu STSpbu 20/250 Gorysławice Przepompownia z transformatorem o
mocy 250kVA, linii napowietrznej SN 15 kV typu 3xAFl 6-35 o długości 95m, zlokalizowanej na działkach
nr ew. 68,69 w miejscowości Gorysławice, gmina Wiślica stanowiącej własność Gminy Wiślica i
ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 68 i 69 w miejscowości Gorysławice.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących między innymi: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz zasad ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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