
                              
  

Uchwała  Nr L/485/2014 

 Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 31 marca 2014 roku  
 

w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

gruntowych w mieście Karczew oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 77,78, 502/2 i 

505/2 w obrębie 10 stanowiących własność Gminy Karczew. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami) uchwala się, co 

następuje: 

 

 § 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na  

nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Karczew, oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako działki ew. nr 77,78,502/2 i 505/2 w obr. 10 w mieście Karczew, na rzecz  PGE 

Dystrybucja S.A. z przeznaczeniem na  wybudowanie stacji transformatorowej i kablowych linii 

energetycznych dla zasilania obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na 

terenie miasta Karczewa.    

            2. Granice obszaru przeznaczonego do użyczenia oznaczonego literami A-B-C-D-E-F-G-H-

A przedstawione są na załączniku graficznym  stanowiącym integralną część uchwały. 

  

 § 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Karczewie nr XLIV/415/2013 z dnia 24 września 

2013 r. 

 

 § 3. Służebność przesyłu będzie ustanowiona na czas nieoznaczony. 

 

 § 4. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego. 

 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady 

       Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 Granice obszaru przeznaczonego do użyczenia oznaczonego literami A-B-C-D-E-F-G-H-A 

przedstawione są na załączniku graficznym  stanowiącym integralną część uchwały. 

 Odstąpienie od opłat za służebność gruntową jest uzasadnione faktem, iż wybudowane 

obiekty sieci energetycznej będą ulokowane w działkach drogowych, na których tradycyjnie 

lokalizuje się infrastrukturę miejską i będą zasilały budynki użyteczności publicznej i domy 

mieszkalne użytkowane przez  mieszkańców Karczewa. 

 

 

 

  Przewodniczący Rady 

       Tadeusz Marton 

 

 




