Uchwała Nr XXVI / 282 / 2010
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007
r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowalewo
Pomorskie, położonej w miejscowości Pluskowęsy, oznaczonej numerem geod. 122/4
o powierzchni 0,0202 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu prowadzona
jest księga wieczysta KW 13756 – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności
przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; Oddział w Toruniu
z siedzibą w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128, Rejon Dystrybucji Toruń Pl. F. Skarbka 7/9,
87-100 Toruń – polegającej na:
1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym
do posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci
kabla nn i złącza kablowego,
2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń
o których mowa w pkt. 1, po ich posadowieniu,
3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do
dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz
przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt. 1
i pkt. 2, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez
pracowników przedsiębiorstwa energetycznego ENERGA – OPERATOR S.A. oraz
wszystkie podmioty i osoby, którymi ww. przedsiębiorstwo posługuje się w związku
z prowadzoną działalnością.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Kowalewie Pomorskim.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

