
Prtiekt

z dnia 25 ma.ia 20 l7 r.

ZatrvicrdzoIl1 p| żez,..........,

UCIIWAŁA lIR .............."."..,
I{ADY MIIIJSKIIIJ W NYSIE

z dnia ......... 2011 r.

w sprawie §yrażenia zgody na ustanolyienia slużebności przesylu na nieruchonrości starrorviącej
rvlasność Gminy Nystr

Na podstawie art.18 ust.2 pkt9lit. altstarvy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U"
z2016r. poz.4Ą6, 1579 i l948, z2017r. poz.730) i art. l3 ust. 1 ustawy zdnia 21 sierprria 1997r,
o gospodarce nieruchotrrościanri (Dz. U" z2016r. poz. poz.2147 i 2260, z201]r. poz" 624 i 820) r,v związku
zart.305iLlstawy zdnia 23l<rvietnia 196Ąr. - l(odel<s cyrvilny (Dz. U" z201]r. poz.459) Racia Miejska
uchwala, co następu.ie:

§ 1. Wyrazic zgodę ila ltstatlorvictlie lla czas I-1icozIlaczoliy. za wynagrodzeniem, ograniczonego prawa
rzeczowego - sIuzebności przesyłu na rzecz TAURON DystrybLrcja S.A. zsiedzibą rvl(rakowie ijej
następcólv prawnyclr, lra nierucl-tonrości gruntorvej stanorviącej r,vłasność Gmirry Nysa, połozonej w Nysie -
obręb erviderrcyjny Górna Wieś, oznaczonej jako dzialka nr61 k.m.48 opowierzclrni 1.8468 ha, zapisanej
lv księdze wieczystej OP 1N/0003 8919 l 4.

§ 2. Słuzebność przesylrr polegać będzie tra ogratriczeniu sposobu Llzytl<orvania części działki, r,vslcazanej
lv § 1 niniejszej Llchr.vały, o potvierzchni 31 nr2 zajętej pod kontenerową stację transfornratorową 1510.4 kV
araz o powierzclrni l6 m2 zajętej pod linię kablową 15 kV, polegającyrn na pra,,vie do całodobolvego,
tliei-ttrudnionego dostępu (przejazdr-r i przechodu) do wsliazanych tlrządzeli elektroenergetycznyclr w celu
wykonania niezbędrryclr robót zrviązanyclr z el<sploatacją, konserwacją, modernizacją, relnontami,
1-lsuwaniell ar,varii araz przebudorvy ttrządzeli i instalacji elelitroencrgetycznych, z obor.viązkiem
kazdorazowego przyrvrócenia trieruchonrości do statllt poprzedniego.

§ 3. Zakres korzystania przez TAUI{ON DystrybLlcja S.A. zczęści nieruchomości obciązonej, zostatrie
szczegółorvo okleślony rv tltnowie, zawartej lv fbrmie aktLl notarialnego o ustanowienie słuzebności
przesyłu"

§ 4. Wyl<orlanie ucIlwały pol,vierza się Burlnistrzor,vi Nysy.

§ 5" Uchivala lł,clrodzi w zycie z dnietrr podjęcia.

Prcjr:llI lic budzi

żłSti:lll., ;,, -ii]ij iłjzględełł

ic{r Bobak

uicz z'lstencrrĘ? 
Nacze[rrik-{yclziału

',r@ słr*o,,ffio7ulrczyk
lVIarek RynurzId: EEE7ACB3- 1 B98-408B-A7 C1 -67DDE7D493.Ą3. Projekt
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UzAsADNlENlE

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz TAURON
Dystrybucja S.A,, tj odpłatnej słuzebności przesyłu, jest podyktowane budową
kontenerowej stacji transformatorowej 1510,4 kY wraz z linią kablową 15 kV na
części działki nr 6'l k,m.48, położonejw Nysie - obręb ewidencyjny Górna Wieś.
Budowa ww. urządzeń związana jest z koniecznością dostarczenia energii
elektrycznej do hali widowiskowo-spońowej, powstającej na działce przyległej,
stanowiącej mienie Gminy Nysa.

ot/ Bobnk
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