Elektronicznie podpisany przez:
Zdzisław Cioch; Gmina Miejska w Lubaczowie
dnia 26 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 851/LII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm. ), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm) w związku z art. 305(1) Kodeksu Cywilnego (j.t.Dz.U. z 2014r. poz. 121)
Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Miasta Lubaczowa na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla planowanej budowy
linii kablowej niskiego napięcia na działce nr 2937/5 obręb Lubaczów będącej własnością Gminy Miejskiej Lubaczów na rzecz PGE
Dystrybucja S.A.z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.
2. Służebność przesyłu obejmuje w szczególności posadowienie i prawo korzystania z ww. nieruchomości w granicach służebności
przesyłu dla linii kablowych w zakresie niezbędnym do dokonywania budowy i przebudowy, demontażu, eksploatacji, konserwacji,
naprawy, remontów, modernizacji i wymiany ww. urządzeń elektroenergetycznych oraz utrzymanie pasa wolnego od nasadzeń dla
linii kablowych podziemnych wraz z prawem dostępu pracowników przedsiębiorcy energetycznego oraz wszystkich podmiotów
i osób, którymi wymieniony przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
3. Załącznik graficzny przedstawia maksymalny przebieg służebności.
§ 2. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem opisanej w § 1 służebności (wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego, koszty
aktu notarialnego, koszty sądowe, jednorazowe wynagrodzenie za służebność i inne) ponosi PGE Dystrybucja S,A. z siedzibą
w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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