
Uchwala Nr VII/51 /2019
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego

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

powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późno zm. ) oraz uchwały nr XXXIII14012001

Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad zbywania i obciążania

nieruchomości Powiatu Kolskiego, uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000063322, NIP 666-100-50-55 z siedzibą

w Kole, ul. Przesmyk 1 na czas nieokreślony, odpłatnej służebności przesyłu,

na nieruchomości, będącej własnością Powiatu Kolskiego, położonej w Kole,

oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 9/2 ( arkusz mapy 32 ), dla której Sąd Rejonowy

w Kole prowadzi księgę wieczystą KN1K100045798/8, polegającej na:

1. prawie do korzystania przez MZEC Sp.z 0.0 w Kole z nieruchomości obciążonej w zakresie

niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości urządzeń MZEC Sp. z 0.0. w Kole

w postaci sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2 x 160 PVC na nieruchomości

wymienionej w §1 niniejszej uchwały - zgodnie z załącznikiem graficznym,

2. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej w gruncie urządzeń

MZEC Sp. z 0.0. w Kole w postaci: sieci cieplnej z rur preizolowanych 2 x 160 PVC

po ich wybudowaniu,

3. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania

konserwacji, remontów, modernizacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren

odpowiednim sprzętem przez pracowników MZEC Sp. z 0.0. oraz przez wszystkie podmioty

i osoby, którymi spółka posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZ~CY
Rady Powiatu olskiego

~~
Marek Swi4tef
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UZASADNIENIE
do Uchwały VII/5112019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 marca 2019 roku

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole Spółka z ogramczoną odpowiedzialnością

wystąpił z wnioskiem o ustanowienie na czas nieokreślony,odpłatnej z jednorazowym

wynagrodzeniem służebności przesyłu, na nieruchomości, będącej własnością Powiatu Kolskiego,

położonej w Kole, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 9/2

( arkusz mapy 32 ), dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą

KNIK100045798/8. Powyższy wniosek związany jest z planowaną budową na w/w działkach

sieci ciepłowniczej.

Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu jest przewidziane wart. 305' ustawy

z dnia 23.04. 1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 poz. 1234 z późno zm.).

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/140/2001 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 2001

roku w sprawie zasad zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Kolskiego Zarząd Powiatu

może obciążyć nieruchomość powiatu po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie takiej uchwały.

Sylwl'ster Ch 1'".


	Page 1
	Titles
	Uchwala Nr VII/51 /2019 


	Page 2
	Titles
	..• 

	Images
	Image 1



