


                              
  

UCHWAŁA  Nr VI/46/2015 
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 30 marca 2015 r. 
 

w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej w mieście Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51 w obrębie 24 

stanowiącej własność Gminy Karczew. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                          
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.2) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Karczew, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka ewidencyjna numer 51 w obrębie 24 w mieście Karczew, na rzecz PGE Dystrybucja 
S.A. z przeznaczeniem na budowę wnętrzowej stacji transformatorowej, linii kablowych średniego i 
niskiego napięcia i złączy kablowych niskiego napięcia. 

2. Granice obszaru przeznaczonego do użyczenia oznaczonego cyframi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10--11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-1 przedstawione są na 
załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Karczewie nr LVI/543/2014 z dnia 11 września 

2014 r. 
 
§ 3. Służebność przesyłu będzie ustanowiona na czas nieoznaczony. 
 
§ 4. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego. 

 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
 
  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

  Przewodnicząca Rady 
  Danuta Trzaskowska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1318 oraz z 2014 poz. 379 
i 1072. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r., poz. 659, 805, 822, 906 i 1200.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000518&min=1


 
 

UZASADNIENIE 
 PGE Dystrybucja S.A. wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Karczewie o zgodę na lokalizację 
urządzeń energetycznych w związku z realizacją ich przebudowy. Projekt niniejszej uchwały 
dotyczy wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu części działki o numerze 
ewidencyjnym 51 z obrębu 24 w mieście Karczew. Teren, który ma być obciążony nieodpłatną 
służebnością, położony jest przy ul. Rynek Zygmunta Starego (park) i stanowi własność Gminy 
Karczew. 
 Służebność przesyłu zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela 
infrastruktury i urządzeń energetycznych, zlokalizowanych na ww. działce, w celu zasilania energią 
obszaru miasta Karczewa. 
 Odstąpienie od opłat za służebność przesyłu jest uzasadnione faktem, iż wybudowane 
obiekty sieci energetycznej zastąpią przestarzałą już infrastrukturę napowietrzną, na nowoczesną 
infrastrukturę podziemną, co znacznie wpłynie na poprawę wizerunku parku w Karczewie.    
  
 

  Przewodnicząca Rady 
  Danuta Trzaskowska 
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