
Uchwała Nr V1/35/ 2015
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie obciążenia slużebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym
tekst jednolity OZ.U. z 2013 r. poz. 595.) oraz uchwały nr XXX1I1l40/2001 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 26 kwietnia 200 l roku w sprawie zasad zbywania i obciążania nieruchomości
Powiatu Kolskiego, uchwala się co następuje:

~ I. Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA (Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25. Ol -224
Warszawa, KRS 0000374001. NIP 525-24-96-41 l, Regon 142739519), na czas nieokreślony.
odpłatnej służebności przesyłu. na nieruchomości, będącej własnością Powiatu Kolskiego.
polożonej w obrębie Powiercie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 812.
dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KW 13810, polegającej na:

a) Prawie do korzystania przez psa z Nieruchomości poprzez położenie i posiadanie Sieci
gazowej na Nieruchomości z bezpłatnym i nieutrudnionym dostępem i dojazdem.
nieograniczonym czasem i miejscem. na wykonanie prac budowlano- montażowych w
związku z budowa sieci, konserwacją, modernizacją, naprawą. rozbudową, przyłączeniem
nowych odbiorców gazu. wraz z prawem usuwania drzew w strefie kontrolowanej Sieci
gazowej- pod warunkiem uzyskania przez PSG, swoim kosztem i staraniem, stosownych
pozwoleń. w przypadku konieczności ich uzyskania.

I

b) Ograniczeniu prawa do korzystania z Nieruchomości przez Właściciela w strefie
kontrolowanej tj. vv obszarze wyznaczonym po obu stronach Sieci gazowej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w którym nie będzie podejmowana działalność mogąca rruec
negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację i i ewentualną naprawę sieci
gazowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

~ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
do Uchwały VII 35 /2015
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 26 marca 2015 roku

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie na czas nieokreślony. odpłatnej służebności
przesyłu, na nierucho.ności. będącej własnością Powiatu Kolskiego, położonej w obrębie
Powiercie. stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 812. dla której Sąd
Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KW 13810. Powyższy wniosek związany jest z
planowaną budową na w!»: działce gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączeniami.

Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu jest przewidziane wart. 305' ustawy z
dnia 23.04.1964 roku Kodeksu cywilnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 roku Nr 31. poz. 266)

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII1I40/200 l Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 kwietnia 200 l
roku w sprawie zasad zbywania i obciążenia nieruchomości Powiatu Kolskiego Zarząd Powiatu
może obciążyć nieruchomości powiatu po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie takiej uchwały.
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