UCHWAŁA NR XXXIII/308/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 23 ust.1 i art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), na wniosek
Burmistrza Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyrazić zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony, dla urządzeń elektroenergetycznych
znajdujących się na nieruchomości przy ul. Grażyńskiego stanowiącej własność Gminy Mikołów,
oznaczonej numerami działek: 2594/21; 1970/25; 1772/21; 961/21; 1698/21; 2008/21, dla których
w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzone są księgi wieczyste o numerach: KA1M/00057312/8;
KA1M/00062511/1;
KA1M/00047382/6;
KA1M/00048242/0;
KA1M/00066051/6;
KA1M/00060004/0, służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Gliwicach i jego każdoczesnych następców prawnych.
§ 2. Ustanowienie służebności przesyłu będzie polegać na:
a) prawie posadowienia, funkcjonowania, eksploatacji, remontów, budowy, przebudowy i korzystania
z urządzeń elektroenergetycznych z przebiegiem zaznaczonym na załączniku mapowym
nr 1 oraz prawie ich likwidacji,
b) prawie dokonywania przez TD lub osoby działające w jego imieniu czynności związanych
z realizacją praw określonych w lit. a), polegających w szczególności na dokonywaniu oględzin,
przeglądów, kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki,
wymiany, odbudowy, usuwaniu awarii i jej skutków oraz wydrzewień i wykrzewień, a także innych
niezbędnych prac,
c) prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia,
dojazdu), pracowników TD oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia TD,
wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych,
d) powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy
i użytkowników nieruchomości od działań, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej
wymienionych urządzeń oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, umieszczania obiektów
budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomości, zagrażającego funkcjonowaniu
urządzeń elektroenergetycznych, a także od innych działań w jakikolwiek sposób pozostających
w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/308/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 listopada 2020 r.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/308/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 listopada 2020 r.
Zgodnie z zapisami umowy 292/2020 pomiędzy Gminą Mikołów oraz TAURON Dystrybucja
S.A., dotyczącą usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TD,
tj. linia napowietrzna nN, linia kablowa SN w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego (działki nr:
2594/21; 1970/25; 1772/21; 961/21; 1698/21; 2008/21), Gmina Mikołów zobowiązała się
do ustanowienia na czas nieoznaczony służebności przesyłu na poczet TD.
Ustanowienie służebności będzie odpłatne za jednorazowym wynagrodzeniem na podstawie
wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
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