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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY SIEDLCE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020r. 
poz. 713 ze zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1740 ze zm.) Rada Gminy postanawia, co następuje: 

§ 1.  
I. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomościach położonych  w miejscowościach:   

1) Chodów składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 881/1, 
2) Strzała składającej się z działki oznaczonej w ewidenc ji gruntów numerem 166, 
3) Żelków-Kolonia składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 594, 415/8, 
4) Stok Lacki - Folwark składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1332/1 

stanowiących własność Gminy Siedlce odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz 
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20- 340 Lublin. Służebność będzie polegała na prawie 
korzystania z nieruchomości obciążonych na których znajdują się urządzenia elektroenergetyczne w tym 
urządzenia powiązane, polegające w szczególności na prawie do utrzymywania na niej swoich urządzeń 
i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/ przesyłu energii elektrycznej za ich pośrednictwem, prawie 
dostępu i dojazdu do nich niezbędnym  sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywanie 
czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglądów, wymiany, 
przebudowy , remontu, rozbudowy oraz demontażu. 

II. Szczegółowy przebieg linii przedstawiono na załącznikach nr 1,2,3 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
 Przewodniczący Rady 
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