
UCHWAŁA N R  X XIV / 13 8 /2 02 1   
RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia 30 listopada 2021 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Kulesze Kościelne. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie, na czas nieokreślony na rzecz Polskiej Grupy 

Energetycznej Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 

21 A, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000343124 

za wynagrodzeniem służebności przesyłu polegającej w szczególności na: 

1) posadowieniu i znoszeniu istnienia posadowionych urządzeń elektroenergetycznych w 

postaci przyłącza kablowego nN 0,4 kV służących do przesyłu energii elektrycznej i 

prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej; 

2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do 

dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i 

niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników 

Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi 

Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kulesze Kościelne w postaci następujących 

działek gruntów, zgodnie z załączoną mapą do niniejszej uchwały: 

1) działka numer 35/7 zapisana w księdze wieczystej nr LM1W/00018120/5, 

2) działka numer 36/1 zapisana w księdze wieczystej nr LM1 W/00018120/5. położonych w 

obrębie geodezyjnym Chojane Pawłowięta. 

 

§ 2. Szczegółowe warunki służebności zostaną określone w umowie notarialnej o 

ustanowieniu służebności przesyłu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                Grzegorz Kossakowski 


