
                           

Uchwała Nr XLIV/415/2013
Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 24 września 2013 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
działkach nr ew. 77, 78, 502/2 i 505/2 z obr. 10, będących własnością Gminy Karczew 

na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

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 2013 poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  ustanowienie  odpłatnej  służebności   przesyłu   na 
nieruchomościach  stanowiących  własność  Gminy  Karczew,  oznaczonych  jako  działki 
ew. o numerach 77, 78 , 502/2 i 505/2 z obr. 10 w mieście Karczew na rzecz PGE Dystrybucja 
S.A.

§  2.  Granice  i  lokalizację  terenu,  na  którym  realizowana  będzie  służebność  przesyłu 
oznaczono literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A  na załączniku graficznym, stanowiącym integralną 
część uchwały.

§ 3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem opisanej wyżej służebności (wynagrodzenie 
rzeczoznawcy majątkowego,  koszty aktu notarialnego,  opłaty sądowe) ponosi  PGE Dystrybucja 
S.A.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
  Tadeusz Marton



UZASADNIENIE

Projekt niniejszej Uchwały dotyczy wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością 
przesyłu działek o nr. ew. 77, 78, 502/2 i 505/2 z obrębu 10 w mieście Karczew. Teren obciążony 
służebnością ma powierzchnię  około 120 m2, jest położony u zbiegu ulic: Słowackiego, Bohaterów 
Westerplatte i Otwockiej. Służebność ustala się na rzecz każdoczesnego właściciela infrastruktury i 
urządzeń  energetycznych,  zlokalizowanych  na  ww  działkach,  w  celu  zasilania  obszaru  miasta 
Karczewa.

Ustanowienie  służebności  w  sposób  jaki  opisano  w  uchwale,  spowoduje   poprawę 
zagospodarowania   nieruchomości  obciążonych  i da możliwość ich wykorzystania na inne cele 
społecznie użyteczne.

Przewodniczący Rady
  Tadeusz Marton



1. Służebność przesyłu obejmuje:  na dz. 77 z obr.10 umieszczenie kabla nn-0,4kV w pasie gruntu 
14m x 1m = 14m2; na działce 78 z obr 10 umieszczenie kabli SN-15kV w pasie gruntu 30m x 1m = 
30m2 i budynku trafostacji 15/0,4 kV na obszarze gruntu o wymiarach 5,5m x 3,5m = 19,25m2; ; 
na dz. 502/2 z obr. 10  umieszczenie  kabli SN-15kV w pasie gruntu 7m x 1m =7m2.na dz. 505/2 z 
obr. 10  umieszczenie kabli SN-15kV i nn-0,4kV w pasie gruntu 43m x 1m = 43m2 
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