
UCHWAŁA NR XXXII.251.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 11 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 1024/4 położona w miejscowości Kosów, obręb Kosów Większy, gm. 

Kowala na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz.713 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu polegającej na budowie sieci gazowej 
średniego ciśnienia w pasie o długości 158 m i szerokości 1 m tj. o powierzchni zajętości terenu 158m² na 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowala, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1024/4 
o pow. 0,1959 ha, objęta księgą wieczystą nr KW RA1R/00114236/9, położona w miejscowości Kosów, obręb 
Kosów Większy, gm. Kowala na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na czas 
nieoznaczony, za wynagrodzeniem ustalonym przez rzeczoznawcę majątkowego powiększonym o podatek od 
towarów i usług. 

§ 2. Służebność o której mowa w §1 polega na prawie udostępnienia wyżej wymienionej nieruchomości 
gminnej pod budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, której przebieg zaznaczono żółtą linią na załączniku 
graficznym do uchwały stanowiącym jej integralną część. 

§ 3. Przedsiębiorca przesyłowy ponosi koszty ustanowienia służebności przesyłu w szczególności koszty: 
sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności 
przesyłu, umowy w formie aktu notarialnego, wpisu praw nabytych do księgi wieczystej. 

§ 4. Wynagrodzenie jest płatne jednorazowo, przed dniem zawarcia aktu notarialnego. 

§ 5. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Instalacje w zakresie sieci, instalacji i urzą-

dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

MAZ/0524/POOS/06

SIECI GAZOWE

SIEĆ GAZOWA ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

04.2021

05-600 Radom

 dz. nr 1024/4 - obręb 0009 Kosów Większy

Legenda:

Projektowana sieć gazowa średniego ciśnienia,

długość 158 m

Strefa kontrolowana po 0,5m po obu stronach osi gazociągu,

długość 158 m², STANOWIĄCA PAS SŁUŻEBNOŚCI!

Granice działek

Przewód telekomunikacyjny

Linia ogrodzenia

Przewód energetyczny

Załącznik do uchwały Nr XXXII.251.2021

Rady Gminy Kowala

z dnia 11 czerwca 2021 r.
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