
UCHWAŁA NR XXIX/279/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Staszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, 
poz. 65 z późn. zm.1)) oraz art. 285 i art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - 
Kodeks Cywilny (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145 z późn. zm.2)) Rada 
Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1. 
Wyrazić zgodę na obciążenie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 332/5 położonej w miejscowości Grzybów, stanowiącej własność Gminy 
Staszów, dla której Sąd Rejonowy w Staszowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą Kw Nr K1IA/00031356/2, służebnością przesyłu na czas nieoznaczony na 
rzecz SIEJESIE Sp. z o.o. , 28-100 Owczary, ul. Długa 22. 

§ 2. 
Służebność przesyłu o której mowa w § 1 polegać będzie na korzystaniu z opisanej 
nieruchomości w celu umieszczenia kabla energetycznego, którego przebieg określa 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowiący jej integralną część. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) zmiany w Dz. U. z 2020 roku poz. 284, 782 
2) zmiany w Dz. U. z 2019 roku poz. 1495, z 2020 roku poz. 875
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/279/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 14 września 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, 
poz. 65 z późn. zm. i art. 285 i 3051 - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2019 roku poz. 1145 z późn. zm.), nieruchomość można obciążyć na rzecz 
przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, 
o których mowa w art. 49 § 1 służące do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, gazu, 
energi elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, prawem polegającym na tym, że 
przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie 
z przeznaczeniem tych urządzeń ( służebność przesyłu). Inwestor SIEJESIE Sp. z o.o. 
zwrócił się z wnioskiem do tut. Urzędu o ustanowienie służebności przesyłu polegającej na 
umieszczeniu kabla energetycznego, którego przebieg został zaprojektowany przez działkę 
położoną w Grzybowie oznaczoną numerem ewidencyjnym 332/5 stanowiącą własność 
Gminy Staszów objętą Księgą wieczystą Kw Nr K1IA/00031356/2. Do służebności 
przesyłu stosuje sie odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Koszty związane 
z ustanowieniem przedmiotowej służebności przesyłu pokryte zostaną przez SIEJESIE Sp. 
z o.o. w Owczarach. 
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