
UCHWAŁA NR XXVIII/298/2021 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości 
działki nr 206 obręb Miejsce, działek nr 48 oraz 141 obręb Dąbrowa oraz działek nr 409 obręb Starościn, 

stanowiące własność Gminy Świerczów 

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 z późn.  zm  ) oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.  zm  ) Rada Gminy Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie na czas nieokreślony służebnością przesyłu części 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerczów, położonych w obrębie: 

1. Miejsce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 206 w Księdze Wieczystej OP1U/00079028/6 
prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. 

2. Dąbrowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48 w Księdze Wieczystej OP1U/00082046/2, 
działka nr 141 w Księdze Wieczystej OP1U/00082046/2 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Kluczborku. 

3. Starościn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 409 w Księdze Wieczystej OP1U/00043513/2 
prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. 

§ 2. Służebność przesyłu będzie polegać na każdorazowym udostępnieniu nieruchomości przedsiębiorcy 
w zakresie niezbędnym do eksploatacji, przebudowy, naprawy, remontów i konserwacji sieci infrastruktury 
technicznej. 

§ 3. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem. 

§ 4. Zakres korzystania przez FIBEE I Sp. z o.o. z części nieruchomości obciążonej zostanie szczegółowo 
określony w umowie zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 
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