
ZARZĄDZENIE NR 138/2013 

BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. 

z dnia 3 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013, poz. 594) §7 ust. 1 i 2 pkt. 2 Uchwały Nr XXV/163/2008 Rady Miejskiej 

w Książu Wlkp. z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami gruntowymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 220, poz. 

3661) 

 

Zarządzam co następuje: 

 

§ 1. W związku z przebudową linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa – Śrem HCP 

wyrażam zgodę na ustanowienie na czas eksploatacji urządzeń i linii elektromagnetycznych 

służebności przesyłu obciążającej nieruchomość stanowiącą własność gminy Książ Wlkp., tj. 

działka nr 15/1, obręb Chrząstowo, zapisana w księdze wieczystej nr PO1M/00017594/3 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 

Śremie na rzecz Spółki pod firmą ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań REGON: 300455398 i jej 

następców prawnych. 

 

§ 2. 1. Treścią służebności przesyłu o której mowa w § 1 jest: 

1) zapewnienie swobodnego przechodu i przejazdu przez nieruchomość, o  której mowa 

w § 1 w celu przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji 

Środa – Śrem HCP, 

2) korzystanie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem wybudowanych 

urządzeń energetycznych, umożliwiającym w szczególności władanie, używanie 

i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych, 

3) zapewnienie swobodnego dostępu i dojazdu przez nieruchomość do wyżej 

wymienionych urządzeń wszelkimi środkami transportu pracowników służb 

eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych 

i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, 

dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń, 

4) prawo do usunięcia drzew rosnących na trasie Linii, nie włączając lasu, 

5) obowiązek znoszenia przez Gminę Książ Wlkp. ograniczeń w korzystaniu z pasa 

służebności przesyłu dla Linii o szerokości 9,80 m, a także korzystanie  

z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi budowy 

i eksploatacji linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznych, ochrony 

zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. 

2. Przebieg linii i pasa służebności przesyłu przez nieruchomość określa mapa przedłożona 

przez SAG Elbud Gdańsk Spółka Akcyjna, ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk – 

Wykonawcę inwestycji, stanowiąca załączniki nr 1 do zarządzenia. 



 

§ 3. Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi poprzez oświadczenie Gminy Książ Wlkp. 

złożone w formie aktu notarialnego. 

 

§ 4. 1. Służebności przesyłu, o której mowa w § 1 jest odpłatna. 

2. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności wynosi kwotę 61,50 zł brutto (słownie: 

sześćdziesiąt jeden złotych 50/100), na która składa się kwota 50,00 zł netto oraz podatek 

VAT 23% w kwocie 11,50 zł  i płatne jest jednorazowo. 

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarczego. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


