
     
                                                      UCHWAŁA  Nr   
                                                      Rady Gminy Tarnów Opolski                                     
                                                      z dnia   
 
 
 w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego                            
nieruchomości położonych w Tarnowie Opolskim, oraz wyrażenia zgody na ustanowienie                                
służebności. 
           
 
             Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 /lit a/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie                   
gminnym (tj. Dz.  U z  2016  r. poz. 446 ze zm. ) oraz art.13  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U z 2016 r. poz.2147 ze zm.) Rada Gminy  Tarnów Opolski 
uchwala co następuje: 
 
§ 1.Wyraża się  zgodę na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących                     
własnością Skarbu Państwa – użytkownik wieczysty PKP S.A  ul. Al. Jerozolimska  142   Warszawa- 
PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ul. Joanitów 13 50-525 Wrocław 
oznaczonych działkami nr : 
- 1599/195  o pow.0.0121 ha km 4 obręb  Tarnów Opolski , 
- 962/212 o pow.0,0535 ha km obręb Tarnów Opolski , 
- 763/140 o pow. 0,0308 ha km 4 obręb Tarnów Opolski , 
dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr  OP1O/00000120995/3 . 
 
§ 2.Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej służebności  przesyłu na rzecz 
PKP Utrzymanie spółka z o .o  Region Utrzymania we Wrocławiu ul. Kościuszki 82  50-441 Wrocław 
REGON 000126801 , NIP 525-000-02-51 i jej następców prawnych polegająca na:  
prawie pozostawienia na w/w nieruchomościach podziemnej infrastruktury kablowej teletechnicznej i 
telekomunikacyjnej ,prawie wstępu na nieruchomości celem wykonania robót związanych z usuwaniem                 
awarii, przebudową, modernizacją, oraz konserwacją kabla. 
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu uchwały 
 
Gmina Tarnów Opolski wystąpiła z wnioskiem do PKP Wrocław o nabycie prawa użytkowania                
wieczystego na nieruchomości oznaczone działkami o numerach 1599/195,962/212,763/140                         
położone  w Tarnowie Opolskim znajdujące się w  ciągu drogi  gminnej tj.ul. Kopernika. Uwzględniając 
okoliczność, że przez w/w nieruchomości przebiega podziemna infrastruktura kablowa, która stanowi             
własność  PKP Utrzymanie spółka z o. o należy ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu polegającą na                       
pozostawieniu   na w/w nieruchomościach podziemnej infrastruktury ,prawie wstępu na nieruchomości                  
celem wykonania  robót związanych z konserwacją kabla ,usuwaniem  awarii, przebudowa i modernizacją.  . 
 
 
 


