
UCHWAŁA NR XXXIV/244/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości położonej  w obrębie 0016 Milejów. 

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 ze zm.)   i  art.13  ust.1 ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  
nieruchomościami ( Dz. U. 2020r. 1990 ze zm.), Rada Gminy Kawęczyn  uchwala, co następuje : 

§ 1. Wyraża  zgodę  na  odpłatne  ustanowienie służebności przesyłu dla : 

a) potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci: kabla nN 0,4 kV na 
nieruchomości położonej w  miejscowości Milejów, gmina Kawęczyn oznaczonej jako działka o numerze 
ewidencyjnym 267 o powierzchni 0,5400 ha w obrębie 0016 Milejów dla której prowadzona jest księga 
wieczysta Nr KN1T/00029248/8. 

§ 2. Wykonanie   uchwały   powierza   się   Wójtowi   Gminy  Kawęczyn. 

§ 3. Uchwała   wchodzi  w   życie   z   dniem   podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXIV/244/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia   zgody  na  odpłatne obciążenie  nieruchomości położonej  w obrębie 
0016 Milejów. 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne ustanowienie służebności 
przesyłu na rzecz Gminy Kawęczyn w zakresie:  posadowienia w przyszłości urządzeń 
elektroenergetycznych w postaci: kabla nN 0,4 kV na nieruchomości położonej w  miejscowości 
Milejów, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 267 o powierzchni 0,5400 ha w 
obrębie 0016 Milejów dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KN1T/00029248/8. 
Nowoprojektowane urządzenia elektroenergetyczne są związane z realizacją warunków 
przyłączenia  WP P/20/037992 (OBI/46/2002359).  
 
 
        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 ze zm. ) 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 szczególnie 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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