
UCHWAŁA NR XXII/193/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości położonej w Zdzieszowicach, oznaczonej w operacie 
ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 2663/6, arkusz mapy 5, obręb Zdzieszowice, 
stanowiącej właność Gminy Zdzieszowice, służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągi 
i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiadzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach - właściciela sieci kanalizacji 
sanitarnej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 
numerami 2663/6, a.m. 5, w Zdzieszowicach, znajduje się podziemna sieć kanalizacji sanitarnej stanowiąca 
własność Przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiadzialnością z siedzibą 
w Zdzieszowicach. Z uwagi, iż Gmina Zdzieszowice zamierza przeznaczyć do sprzedaży w/w nieruchomość, 
Przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Zdzieszowicach poinformowało Burmistrza 
Zdzieszowic, że jest zaintersowane uregulowaniem sposobu korzystamia z nieruchomości, w związku 
z występowaniem w gruncie przedmiotowej działki sieci kanalizacji sanitranej stanowiącej jego własność, 
poprzez ustanowienie służebości przesyłu.

Podstawą uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do obsługi, remontów, 
modernizacji itp. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii 
elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli 
wchodzą w skład przedsiębiorstwa, stanowi przepis art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu 
cywilnego:

"Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność 
stanowią urządzenia, o których mowa wart. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może 
korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń 
(służebność przesyłu)".

Ponieważ ustanowienie służbności przesyłu, stanowi obciążenie nieruchomości, zatem zgodnie zterścią 
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na wykonanie powyższej 
czynności niezbędna jest zgoda rady gminy.

Mając powyższe na względzie, należy uznać podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.

Sporządził: Michał Kilisz
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