
UCHWAŁA NR XXXIX-259-2021 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Obsługa 
Klienta sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2020.713 j.t. ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2020.1990 j.t.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740 j.t.) 

Rada Gminy Nędza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony za jednorazowym wynagrodzeniem 
służebności przesyłu na rzecz Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. na nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Nędza, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 149 (k.m.1) o pow. 0,1216 ha położona 
w Babicach, zapisana w księdze wieczystej KW GL1R/00060255/7 Sądu Rejonowego w Raciborzu oraz 
działka nr 153 (k.m.1) o pow. 0,0554 ha położona w Babicach, zapisana w księdze wieczystej KW 
GL1R/00060255/7 Sądu Rejonowego w Raciborzu. 

2. Służebność, o której mowa w ust. 1, polegać będzie na udostępnieniu przedmiotowych nieruchomości 
gminnych pod lokalizację przyłączy światłowodowych doziemnych które to urządzenie wraz z niezbędnym 
pasem eksploatacyjnym zajmować będzie na działce nr 149 powierzchnię 8,5 m2 (powierzchnia służebności 
przesyłu) a na działce nr 153 powierzchnię 1,8 m2 (powierzchnia służebności przesyłu). Tauron Obsługa 
Klienta sp. z o.o na podstawie ustalonej służebności będzie miał całodobowy dostęp do wybudowanej 
infrastruktury technicznej umieszczonej na części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, w celu jej 
eksploatacji, naprawy, rozbudowy, modernizacji. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXVII-239-2021 Rady Gminy Nędza z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: 
wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Tauron Polska Energia na 
nieruchomości własności Gminy Nędza. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Krystian Okręt 
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