
  PROJEKT 

Uchwała Nr VI/35/15 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 19 marca 2015 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na  obciążenie nieruchomości gruntowej odpłatną służebnością 

przesyłu 

 

 

 Na podstawie art.12 pkt 8 lit „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 305
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.121 z późn. zm.)  oraz zgodnie § 9  

uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XII/86/00 z dnia 30 czerwca  2000 r. w sprawie zasad nabycia, 

zbycia i obciążania  nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 

trzy lata (zm. uchwałą XVII/121/04 – opublikowaną  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004r. Nr 66 poz. 

1750, zm. uchwałą IX/49/07 – opublikowaną  Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. Nr 87 poz. 2738),   

Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje :  

 

§ 1 
 

1. Wyraża zgodę  na obciążenie działki  nr  633/7  z karty mapy 2 położonej w obrębie Tułowice  

gmina Tułowice, stanowiącej własność Powiatu Opolskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr 

OP1O/00098137/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu nieograniczoną w czasie odpłatną 

służebnością przesyłu na  rzecz  Spółki TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu, celem 

wybudowania urządzeń do przesyłu energii elektrycznej - kabli SN i NN przebiegających przez ww. 

nieruchomość -  zgodnie  z załączonym szkicem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

  
2. Traci moc uchwała Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXII/233/13 z dnia 29 listopada 2013 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości gruntowej. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

 

UZASADNIENIE UCHWAŁY 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej odpłatną służebnością 

przesyłu 
 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody  na obciążenie działki nr 633/7 odpłatną 

służebnością przesyłu. 

    Działka  633/7 o powierzchni 0,2386 ha z km. 2 położona w Tułowicach przy ul. Zamkowej, 

stanowi  własność Powiatu Opolskiego, pozostaje w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Tułowicach. 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1O/00098137/7 przez Sąd Rejonowy w 

Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych . 

Powiat Opolski stał się właścicielem nieruchomości z mocy prawa, na podstawie  art. 60 ustawy z dnia 

13 października 1998 r.- Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące administrację publiczną (Dz. 

U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.),co zostało stwierdzone w 2000 r. decyzją Wojewody Opolskiego . 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży przetargowej. Rada Powiatu 

Opolskiego uchwałą Nr XXXII/232/13  z dnia 29 listopada 2013r. wyraziła zgodę jej sprzedaż. 

Przygotowanie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Spółki Tauron 

Dystrybucja S.A. jest związane z  planowaną przez Spółkę Tauron przebudową istniejących linii 

napowietrznych SN oraz przeprowadzeniem nowych linii kablowych elektroenergetycznych między 

innymi przez działkę  633/7 z  uwagi na budowę węzła sieciowego 15/0,4 kV.    

Mając powyższe na uwadze zaistniała konieczność obciążenia działki 633/7 odpłatną 

służebnością przesyłu na rzecz właściciela sieci elektroenergetycznych Spółki TAURON 

DYSTRYBUCJA. 

Zgodnie z art. 305
1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny nieruchomość można 

obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią 

urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 KC, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może 

korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych 

urządzeń (służebność przesyłu).  

Ustanowienie  służebności przesyłu nastąpi w formie   aktu notarialnego, za jednorazowym  

wynagrodzeniem, określonym w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

 Mając na uwadze powyższe oraz  art.12  pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym,  a także  treść  § 9 Uchwały  Rady  Powiatu  Opolskiego Nr XII/86/2000  z 

dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zasad nabycia i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy  lata, który stanowi, że obciążenie 

nieruchomości prawem rzeczowym ograniczonym, takim jak służebność wymaga zgody Rady 

Powiatu, postanowiono przygotować projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością nieruchomości  gruntowej. 

Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej działkę 633/7 w  

Tułowicach odpłatną służebnością przesyłu na rzecz  Tauron  Dystrybucja S.A. jest zasadne. 

 Na mapce  stanowiącej  załącznik nr 1 do uchwały zaznaczono kolorem: 

a) zielonym – działkę nr 633/7 będącą przedmiotem obciążenia  

b) żółtym – (linia przerywana) - pas gruntu przeznaczony do przeprowadzenia przewodów do przesyłu 

energii elektrycznej.   

  

         

                       
 


