UCHWAŁA NR 290/XXX/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie miasta Ślesin oraz
w obrębie Różnowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na
prawie do korzystania z nieruchomości:
- położonej w obrębie miasta Ślesin oznaczonej nr ewid. 1211/14 o pow. 0,1086 ha, stanowiącej własność Gminy
Ślesin;
- położonej w obrębie Różnowo oznaczonej nr ewid. 4 o pow. 0,6400 ha, stanowiącej własość Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Gminy Ślesin; w szczególności w zakresie niezbędnym do eksploatacji
zlokalizowanej na nich infrastruktury elektroenergetycznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Bielicki
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 290/XXX/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w obrębie miasta
Ślesin oraz w obrębie Różnowo
Spółka ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu zwróciła się z wnioskami o ustanowienie
służebności przesyłu dla istniejących urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na nieruchomości
położonej w obrębie miasta Ślesin oznaczonej nr ewid. 1211/14, stanowiacej własność Gminy Ślesin oraz
na nieruchomości położonej w obrębie Różnowo oznaczonej nr ewid. 4, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Ślesin. Wobec powyższego konieczne jest ustanowienie odpłatnej, nieograniczonej w
czasie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych. Tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest
celowe i uzasadnione.
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