
UCHWAŁA NR XXXVI/278/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminym
(Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz.1579, poz. 1948, z 2017 roku poz.730, poz. 935) Rada Gminy Ustronie Morskie 
uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony na rzecz Gminy Ustronie Morskie slużebności 
przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków numerem 322/5 stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 
KO1L/00042755/8, w zakresie zapewnienia dostępu i korzystania z pasa gruntu o szerokości niezbędnej do 
ułożonego kabla oświetleniowego YAKXS 4x25mm2 o długości 40 mb, na głębokości 0,8 m w rurze osłonowej 
typu AROT zasilającego oświtelenie deptaka z istniejącego słupa na promenadzie, z prawem dostępu do niego 
w celu wykonywania czynności związanych z ekploatacją i konserwacją.

§ 2. Upoważania się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, 
ustanowienia na czas nieokreślony na rzecz Gminy Ustronie Morskie służebności przesyłu na nieruchomości 
położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 
nr 322/5, w zakresie zapewnienia dostępu i korzystania z pasa gruntu o szerokosci niezbędnej do ułożonego kabla 
oświetleniowego YAKXS 4x25mm2 o długości 40 mb, na głebokości 0,8 m w rurze osłonowej typu AROT 
zasilajacego oświtelenie deptaka z istniejącego słupa na promenadzie, z prawem dostepu do niego w celu 
wykonywania czynności związanych z ekploatacją i konserwacją.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadeta Borkowska
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UZASADNIENIE

W związku z rozbudową instalacji oświetleniowej ul. Jantarowej w Ustroniu Morskim zaszła konieczniość

ułożenia na działce nr 322/5 w Ustroniu Morskim - kabla oświetleniowegoYAKXS 4x25 mm2o długosci 40

m, na głebokosci 0,8 m w rurze osłonowej typu AORT zasilającego oświetlenie deptaka z istniejącego słupa

oświetleniowego na promenadzie. Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa. Starosta wyraził zgodę na

ułożenie kabla pod warunkiem ustanowienia służebności przesyłu na tym odcinku. Zadanie zostało

zrealizowane.

Stosownie do brzmienia art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy o samorządzie gminnym w sprawie ustanowienia

służebności przesyłu wymagane jest podjęcie stosownej uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie

wyrażającej zgodę na tę czynność, gdyż w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego

zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości do czasu określenia tych

zasad Wójt może dokonywać tych czynnosci wyłącznie za zgodą Rady.

Biorąc powższe pod uwagę przedkłada się projekt uchwały w tym zakresie.

Projekt uchwały uwzględnia opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ustronie

Morskie.
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