
Uchwała Nr XL/273/2017
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Kolskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017, poz.1868 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) Rada Powiatu

Kolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz INEA Spółka Akcyjna z siedzibą

w Poznaniu, na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej

własność Powiatu Kolskiego położonej w Kole, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem

56/12 arkusz mapy 50, o pow. 3,6128 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę

wieczystą nr KNIKl00045709/8, polegającej na:

a) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia

na niej w przyszłości urządzeń przyłącza światłowodowego do kontenera stacji bazy

telefonii komórkowej T-Mobile, usytuowanego w gruncie na długości 206 m.

b) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa

w pkt. a, po ich posadowieniu,

c) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania

konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń

i instalacji telekomunikacyjnych, o których mowa w pkt a i b, wraz z prawem wejścia

i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa

oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku

z prowadzoną działalnością.

§2
Przebieg służebności przedstawiono na mapie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XL/273/2017

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

HFC Systems sp. z 0.0. z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Wierzbowej 84

pismem z dnia 15.09.2017r. wystąpił z wnioskiem o ustanowienie służebności

przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Koło, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji

gruntów numerem 56/12 arkusz mapy 50, będącej własnością Powiatu Kolskiego.

Powyższy wniosek związany jest z planowaną budową telekomunikacyjnego przyłącza
światłowodowego do stacji bazowej T-Mobile.

Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu jest przewidziane wart. 3051 ustawy

z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U.2017.459 t.j. ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 poz. 1868)

Zarząd Powiatu może obciążyć nieruchomość powiatu po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie takiej uchwały.
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