
UCHWAŁA NR XXXII/176/17 

RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 19 października 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Kamiennik 

 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 2017 r. poz. 1875) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147ze zm.) Rada Gminy Kamiennik 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony, za wynagrodzeniem, 

ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu – na rzecz TAURON Dystrybucja 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i jej następców prawnych, na nieruchomościach 

gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik: 

1) oznaczonej jako działka nr 78, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodobok 

o powierzchni 1,2200 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038797/2, 

2) oznaczonej jako działka nr 87/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodobok 

o powierzchni 0,9300 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038797/2, 

3) oznaczonej jako działka nr 87/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodobok 

o powierzchni 0,2500 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038797/2, 

4) oznaczonej jako działka nr 129, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanowice 

o powierzchni 0,6900 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038717/8, 

5) oznaczonej jako działka nr 133/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanowice 

o powierzchni 0,4300 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038717/8, 

6) oznaczonej jako działka nr 134, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanowice 

o powierzchni 0,3700 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038717/8, 

7) oznaczonej jako działka nr 136, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanowice 

o powierzchni 0,4500 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038717/8, 

8) oznaczonej jako działka nr 161, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanowice 

o powierzchni 0,1500 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038717/8, 

 

§ 2.1. Służebność przesyłu polegać będzie na ograniczeniu sposobu użytkowania: 

1) części działki nr 78, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodobok o powierzchni 

131,0 m2, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038797/2, 

2) części działki nr 87/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodobok o powierzchni 

110,9 m2, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038797/2, 

3) części działki nr 87/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodobok o powierzchni 

36,5 m2, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038797/2, 

4) części działki nr 129, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanowice 

o powierzchni 119,5 m2, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038717/8, 



5) części działki nr 133/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanowice 

o powierzchni 41,6 m2, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038717/8, 

6) części działki nr 134, położonej w obrębie Cieszanowice o powierzchni 93,2 m2, 

zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038717/8, 

7) części działki nr 136, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanowice 

o powierzchni 212,6 m2, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038717/8, 

8) części działki nr 161, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanowice 

o powierzchni 40,7 m2, zapisanej w księdze wieczystej OP1N/00038717/8, 

zajętych pod linię kablową 110 kV relacji GPZ Hajduki- GPZ Orlęta, polegającym na prawie 

całodobowego, nieutrudnionego dostępu (przejazdu i przechodu) do wskazanych urządzeń 

elektroenergetycznych w celu wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, 

konserwacją, modernizacją, remontami, usuwaniem awarii oraz przebudowy urządzeń  

i instalacji elektroenergetycznych, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia 

nieruchomości do stanu poprzedniego. 

2. Obszar służebności przesyłu oznaczony został na załącznikach graficznych (mapach) od nr 

1 do nr 8, w skali 1:1000. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący Rady Gminy  

            /-/ Aleksander Słonina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















