UCHWAŁA NR V.32.2019
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Jeleniewo służebności
przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok na działce o numerze
geodezyjnym 214/5 obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2019 r., poz. 506), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270) oraz art. 285 i
3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629,
2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża zgodę na ustanowienie przez Gminę Jeleniewo odpłatnej służebności
przesyłu, na rzecz spółki PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok, na części działki
ewidencyjnej o numerze geodezyjnym 214/5 obręb Błaskowizna, gm. Jeleniewo, posiadająca
urządzoną księgę wieczystą o numerze Kw SU1S/00057279/3.
2. Służebność przesyłu ustanowiona zostanie na czas nieoznaczony pod urządzenia
elektroenergetyczne w postaci: kontenerowej stacji transformatorowej wraz z wejściem i
wyjściem linii kablowej SN i nN o powierzchni 21m2 ; linii kablowej SN i nN o długości
70 m i szerokości 1m = 70m2 . Łączna powierzchnia zajęcia wynosić będzie 91 m2.
3. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem określonym przez
rzeczoznawcę majątkowego, powiększonym o podatek od towarów i usług.
4. Szczegółowe warunki służebności określone zostaną w umowie zawartej w formie aktu
notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu, której integralną część będzie stanowiła
mapa określająca zakres służebności przesyłu.
5. Koszty związane z ustanowieniem służebności przesyłu pokryte zostaną przez
przedsiębiorcę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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