
UCHWAŁA NR LIX/440/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 63/8 i 63/11, 
położonych w obrębie 10 miasta Kościerzyna

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)Rada Miasta Kościerzyna na wniosek 
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 63/8 i 63/11, 
położonych w obrębie 10 miasta Kościerzyna, zapisanych w księdze wieczystej GD1E/00000388/4, stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Kościerzyna na rzecz ENERGA-Operator S.A. polegającą na wybudowaniu sieci 
energetycznych SN-15kv, NN-04kV i słupowej stacji transformatorowej oraz na korzystaniu z w/w działek 
w zakresie zgodnym z przeznaczeniem tego urządzenia, przedstawionej na załączniku graficznym. 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr LVI/415/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu w obrębie 10 miasta Kościerzyna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Słomiński

Id: 07F6AB99-1CB7-4D83-992A-0A42D368D701. Podpisany Strona 1



Id: 07F6AB99-1CB7-4D83-992A-0A42D368D701. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie
Do Burmistrza Miasta Kościerzynawpłynął wniosek o ustanowienie służebności przesyłu polegającej na wybudowaniu
sieci energetycznej SN-15kV, NN-04kV i słupowej stacji tranformatorowej na części działek stanowiących własność
Gminy Miejskiej Kościerzyna, do działki ozn. nr geodez. 63/5. Postanowieniem nr WIŚ.723.57.2013.LZ z dnia
11.09.2013 r. Burmistrz Miasta Kościerzyna uzgodnił trasę projektowanej linii energetycznej. Poprowadzenie
projekotwanych linii kablowych poprzez działki ozn. nr geodez. 63/8 i 63/11 umożliwi właścicielowi działki ozn. nr
geodez. 63/5 prawidłowekorzystanie z realizowanej inwestycjibudowlanej.
Pierwotnie jedna z działek, na których miała zostać ustanowiona służebność przesyłu oznaczona była numeremgeodez.
63/9. W dniu 20.11.2013 r. w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzej w Kościerzynie został złożony
operat pomiarowy powodujący podział gruntu rolnego, który nie wymagał decyzji administracyjnej. W związku z
powyższymzmienił się numer geodezyjnydziałki, na której ma zostać ustanowiona służebność z 63/9 na 63/11.
Tymsamym podjęcie niniejszej uchwałyuznaje się za zasadne.
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