
UCHWAŁA NR ………. /…. /2021 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

z dnia 6 października 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność  

Gminy Skierniewice służebnością przesyłu  

 

   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 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 

234, poz. 815, poz. 1551, poz. 1561) oraz art. 305
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, poz. 2320, z 2021 r. poz. 1509) Rada Gminy 

Skierniewice uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu, na czas 

nieoznaczony, stanowiącej własność Gminy Skierniewice nieruchomości, oznaczonej            

w rejestrze gruntów jako działki nr 559/3 i 561/3 położone we wsi Sierakowice Prawe, obręb 

Sierakowice Prawe, dla której w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach prowadzona jest 

księga wieczysta nr LD1H/00021247/5, na rzecz PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą                

w Lublinie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000343124, zgodnie     

z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały, w zakresie umieszczenia 

urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej. 
 

§ 2.  Umowa o ustanowienie służebności przesyłu zawarta w formie aktu notarialnego, 

będzie określać przebieg i treść służebności, zakres korzystania przez przedsiębiorcę ze 

służebności oraz powierzchnię objętą służebnością. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Witold Baranowski  

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy 

podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 

Ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr ew. 559/3 i 561/3 w Sierakowicach 

Prawych jest niezbędne do realizacji projektowanych linii i obiektów elektroenergetycznych 

średniego i niskiego napięcia związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej budowanej 

hali sportowej w Sierakowicach Prawych więc leży w pełni w interesie realizacji inwestycji 

gminy Skierniewice. 

Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Skierniewice wnosi o podjęcie 

przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

 


