UCHWAŁA Nr XXXVI/232/2013
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 7 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651; z 2010 r. Nr 106 poz.675, Nr 143 poz.732, Nr
155 poz.1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323; z 2011 r. Nr 64 poz.341, Nr 115 poz.673, Nr 130
poz.762, Nr 106 poz.622, Nr 135 poz.789, Nr 129 poz.732, Nr 163 poz.981, Nr 187 poz.1110, Nr 224
poz.1337; z 2012 r. poz.908, poz.951, poz.1256, poz.1429 i poz.1529) Rada Gminy Tarnów Opolski
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności
gruntowej na działce należącej do Gminy Tarnów Opolski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka o nr 2317/145 km 4 obręb Tarnów Opolski, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi
księgę wieczystą o nr OP1O/00142816/5 na rzecz:
1) Spółki Akcyjnej PKP Energetyka z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych,
a polegającej na nieograniczonym czasowo, odpłatnym dostępie do istniejącej infrastruktury
technicznej-linii przesyłowej-rozdzielczej na stacji Tarnów Opolski, w celu jej eksploatacji,
konserwacji i usuwaniu awarii, przebudowy i modernizacji;
2) Spółki Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych
polegającej na nieograniczonym czasowo, odpłatnym dostępie do istniejących linii kablowych
elektroenergetycznych słupów oświetlenia zewnętrznego oraz do tablicy rozdzielczej w celu ich
eksploatacji, konserwacji , usuwaniu awarii, przebudowy i modernizacji.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 3.
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 września 2013 r. Nr XXXV/224/2013
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

