
UCHWAŁA NR XXV/223/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR XXII/198/2020 z dnia 28 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 
na ustanowienie  służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik 

Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późń.zm.) oraz art. 285 i 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. Z 2020, poz. 1740): 

Rada  Gminy  Rudnik 
uchwala: 

§ 1.  

1. W uchwale NR XXII/198/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 października 2020r. w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie  służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik §1 
ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

2. Służebność, o której mowa w ust.1 będzie polegała na min.prawie korzystania z nieruchomości, 
o których mowa w ust.1 w celu wykonania niezbędnych robót związanych z realizacją projektu pn. 
„Przebudowa linii 110kV Studzienna-Polska Cerekiew oraz jego funkcjonowaniu po wybudowaniu linii na 
rzecz TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie

W związku z wnioskiem pełnomocnika TAURON Dystrubucja S.A z siedzibą w Krakowie o wyrażenie
zgody na ustanowienie służebności przesyłu oraz zgody na dysponowanie nieruchomościami, w celu
wykonania niezbędnych robót związanych z realizacją projektu pn. " Przebudowa linii 110 kV Studzienna -
Polska Cerekiew", zaszła potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały. Służebność przesyłu polegać będzie na
prawie dotępu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Rudnik, leżących na trasie linii Studzienna-
Polska Cerekiew, w celu wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją
i remontami, przeprowadzaniem bieżących napraw, usuwaniem awarii urządzeń i linii elektroenergetycznej
stanowiącej własność przedsiębiorcy. Wobec budzącego wątpliwośći zapisu w § 1 ust.2 uchwały NR
XXII/198/2020 z dnia 28 października 2020r., uniemożliwiającego złożenia w formie aktu notarialnego
oświadczeń o ustanowieniu służebności, zachodzi konieczność zmiany tej uchwały. W związku z powyższym
wnosi się o przyjęcie przedmiotowej uchwały.
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