
Uchwała nr XXXIV/257/2013 
RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  28 listopada 2013 roku 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz TAURON 
DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiła 65L,  30-390 Kraków                                                  
                 
              
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym / Dz. U  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./       R A D A             M I E J S K A     
 w     P R Ó S Z K O W I E    uchwala, co następuje:   
                                                                                                         

§ 1 
 
1. Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie na czas nieokreślony na rzecz TAURON 
DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiła 65L,  30-390 Kraków                                                  
służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy 
Prószków, tj.: obręb Winów, gm. Prószków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
247 z ark.m. 1,  dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga wieczysta 
OP1O/00061534/2 oraz  obręb Górki, gm. Prószków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 15 z ark.m. 4,  dla której w Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzona jest księga 
wieczysta OP1O/00061534/2 w zakresie:  
a)  przebudowy i przeprowadzenia linii wraz ze wszystkimi obiektami i urządzeniami 
niezbędnymi do jej eksploatacji, podwieszania przewodów linii, a także wybudowania linii, 
funkcjonowania linii po jej przebudowie; 
 
b)  prawie przebudowania istniejących linii elektroenergetycznych WN, SN, Nn oraz linii 
telekomunikacyjnych, rurociągów do przesyłu gazu i ceczy, zbliżonych do linii lub 
krzyżujących się z linią;  
 
c) prawie całodobowego wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do urządzeń w 
celu budowy, eksploatacji,  konserwacji, naprawy, modernizacji  lub remontami linii, przy 
czym wykonanie tego prawa ograniczone jest do pasa technologicznego linii o szerokości 20 
m po każdej stronie linii; 
 
d) prawie egzekwowania obowiązku znoszenia przez każdoczesnego właściciela 
nieruchomości obciążonych ograniczeń wynikających z ustanowionego pasa 
technologicznego linii, polegającą na: 
- zakazie wznoszenia budynków mieszkalnych, 
- zakazie nasadzeń drzew i utrzymania drzew oraz krzewów o wysokości przekraczającej 3 
metry, 
- konieczności uzgodnienia z każdoczesnym właścicielem linii lokalizacji wszelkich obiektów 
budowlanych oraz zmiany przeznaczenia nieruchomości obciążanej, 
- korzystaniu z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznych  w zakresie 
ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. 
 
 
 



2. Zakres służebności przedstawiono na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną 
część niniejszej uchwały. 
3. Uprawniony z tytułu służebności po każdorazowych czynnościach i pracach na 
nieruchomościach obciążanych , w terminie 1-go  miesiąca od zakończenia prac zobowiązany 
jest przywrócić grunt do stanu poprzedniego. 
 

 

§ 2 
  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Prószkowa. 
  

§ 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

     Przewodniczący Rady 
                      /-/ 
           Klaudia Lakwa 


