
UCHWAŁA NR XXXVIII.324.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki nr: 1080/42, 1080/54 i 1080/89 położone w miejscowości Kosów, obręb 

Kosów Większy, gm. Kowala na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 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 dla budowy urządzeń elektroenergetycznych 
na nieruchomości położonej w miejscowości Kosów, obręb Kosów Większy, gm.Kowala dla której Sąd 
Rejonowy w Radomiu VI Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą nr KW RA1R/00114236/9 stanowiącej 
własność Gminy Kowala oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1080/42, 1080/54, 1080/89 na rzecz 
PGE Dystrybucja S.A., na czas nieoznaczony, za wynagrodzeniem ustalonym przez rzeczoznawcę 
majątkowego powiększonym o podatek od towarów i usług. 

§ 2. Służebność o której mowa w § 1 polegać będzie na: 

- budowie na działce nr 1080/42 linii kablowej niskiego napiecia o długosci 64 metrów, pas służebności 
o szerokości 1 metr, 

- budowie na działce nr 1080/54 linii kablowej niskiego napięcia o długości 98 metrów, pas służebności 
o szerokości 1 metr, 

- budowie na działce nr 1080/89 linii kablowej niskiego napięcia o długości 26 metrów, pas służebności 
o szerokości 1 metr. 

§ 3. Służebność o której mowa w § 1 i 2 zaznaczono czerwoną przerywaną linią na załączniku graficznym 
do uchwały stanowiącym jej integralną część. 

§ 4. 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. 

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

§ 6. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kowala 

 
 

Jan Tomasz Fryszkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII.324.2022

Rady Gminy Kowala

z dnia 25 lutego 2022 r.
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