
UCHWAŁA Nr XXIX/171/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Szydłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782, poz. 1709), oraz art. 3051 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) Rada 
Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1 -

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Grabki Duże, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów, 
jako działka numer 223/2, stanowiącej własność Gminy Szydłów, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta numer K11 B/00076048/8, na rzecz spółki Nexera 
Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, 00-867 Warszawa. Służebność obejmuje kabel 
światłowodowy napowietrzny ADSS dł. 89,3 m oraz słup telekomunikacyjny 
żelbetonowy - 8,5 m sztuk 1. 

2. Służebność, o której mowa w ust. 1, zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony 
i polegać będzie na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, na której 
posadowione zostaną w przyszłości urządzenia światłowodowe, w tym urządzenia 
powiązane, w zakresie utrzymywania urządzeń i instalacji światłowodowych, 
dystrybucji/ przesyłu informacji światłowodowych za ich pośrednictwem, prawie 
dostępu i dojazdu do nich niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania 
napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, 
kontroli przeglądów, wymiany, przebudowy, remontu oraz demontażu. 

3. Obciążenie nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi odpłatnie w formie jednorazowej 
opłaty ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego. 

4. Szczegółowe warunki służebności określone zostaną w umowie zawartej w formie 
aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu, której integralną część 
będzie stanowiła mapa określająca zakres służebności przesyłu. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
PRZEWODNICZĄCA 

R a d ^ i e J sklej 

mgrKatarzuna Skuza 



UZASADNIENIE 

do Uchwały N r XXIX/171/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 29 stycznia 
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłów 

Nieruchomość gruntowa opisana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały stanowi własność 
Gminy Szydłów i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. 

W świetle obowiązujących przepisów nieruchomości mogą być obciążane 
ograniczonymi prawami rzeczowymi, a do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad obciążania nieruchomości na czas 
nieoznaczony poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności. 

Zgodnie z art. 3051 Kodeksu Cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz 
przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia 
służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej 
oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa, prawem 
polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie 
z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. 

Przedłożona uchwała przewiduje ustanowienie na rzecz spółki Nexera Sp. z o.o., 
Al. Jana Pawła II, 00-867 Warszawa, odpłatnie i na czas nieoznaczony służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłów. 

W tym stanie faktycznym i prawnym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


