
Projekt

UCHWAŁł N. lttl 1ł*,t§
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia żO, łZ 1CI48

w sprawie : wyrażenia zgody na ustanowienie odplatnej służebności gruntowej na drogach
wewnętrznych w miejscowości Przywory.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit ,,a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
tj.(Dz.U z 2018r.poz.994 zezm.)w związkuz art.I3 ust.1 ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami tj.(Dz.U. z20I8 r. poz.7}I ze zm.) oraz art.285 ustawy z dnta}3
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny tj.(Dz.U z20I8 r. poz.1025 zezm.)
Rada Gminy Tamów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraza zgodę na ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie słuzebności
gruntowej na dzińkach należących do Gminy Tamów Opolski, oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działka o nr I89Il479 o pow.0,0420 ha, 15731424 o pow.0,4258 ha, 22051423 ha km 3 obręb
Przywory, dla których Sąd Rejonor,rry w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/0007624517
narzęcz
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Świerklanach i jej następców
prawnych, a polegającej na nieograniczonym czasowo, odpłatnym prawie przejścia i przejazdu
do istniejącej infrastruktury technicznej- systemowej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w
Przyworachzlokalizowanej nadziŃkach m2I58l48I,21801482,21901476, w celu jej eksploatacji,
konserwacji i usuwaniu awarii, przebudowy i modemizacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



uzasadnienie

W dniu 31.10.2018 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w
Świerklanach zwrócił się z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej polegającej na
prawie przejścia iprzejazdupo drogach gminnych wewnętrznych w miejscowości Przywory
oznaczonych działkami nr 1891/479,15731424 iż205l423 do działęk Skarbu Państwa
oznaczonychnr 21581481,21801482,21901476 na których usytuowana jest stacja redukcyjno-
pomiarowa gazu w celu jej eksploatacji, konserwacji , usuwania awarii, przebudowy i rozbudowy.
Ustanowienie shźebności umozliwi realizację inwes§cji polegającej na budowie systemowej stacji
redukcyj no-pomiarowej gź|zu w Przyworach.
Ustanowienie sfużebności odbywać się będzie nazasadzie odpłatności jednorazowej zgodnie

z wykonanym operatem szacunkowym przęzrzęczoznawcę majątkowego na koszt inwestora.
Zgodńe z art.18 ust.2 ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U z20I8 r. poz.994) do

wyłączrrej właściwości rady gminy naleĘ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
gminy, pnekłaczających zakres zwykłego zarządll, w tym obciąanie nieruchomości
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LtGtN DA:
NAWERZCHN|A DRÓ§ Z KOsTKl BETONOWEJ

NAW|ERZCHN|A DRóG DOJAzDOlt/YcH z KRUSZYWA ŁAMANEG0
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