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Uchwała Nr XXV/182/2020 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 6 października 2020 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej 
w obrębie 0008 Kawęczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt .9 litera a ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.  Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) i art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz..U. z 2020 r. poz. 0.65 ) Rada Gminy Kawęczyn 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża  zgodę  na  odpłatne  ustanowienie służebności przesyłu dla  potrzeb 
posadowienia urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej nN 0.4kV na 
nieruchomości oznaczonej numerem działki 261/2 (droga) położonej w  obrębie 0008  
Kawęczyn, zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00031925/5 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Turku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/182/2020Rady Gminy Kawęczyn z 
dnia 6 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej 
w obrębie 0008 Kawęczyn 
 

        Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne ustanowienie 
służebności przesyłu na rzecz Gminy w zakresie ułożenia dla potrzeb posadowienia 
urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej nN 0.4kv na nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 261/2 (droga) o pow. 0,7140 ha w obrębie 0008 
Kawęczyn. 
        Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
określenie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie 
stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności 
wyłącznie za zgodą rady gminy. 
 
       Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne. 
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