
U C H W A Ł A  Nr    /15                                   

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
z dnia              2015 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa 
rzeczowego – służebności przesyłu 
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zmiany poz. 
645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 11 ust. 2  i  art. 13 ust.  
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518, zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 659, poz. 805 
i poz. 906 i poz. 822)  w związku z art. 3051  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 121, zmiany poz. 827) 
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  u c h w a l a, co następuje: 
            
§ 1. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraża zgodę na ustanowienie 
ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu polegającej na prawie 
korzystania przez każdoczesnego właściciela linii kablowej SN 15kV wraz  
z rurami OPTO oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania 
elektrowni wiatrowych na działkach:  4, 15/1, 15/2, 14/2, 14/1, 13, 28/2 (obręb 
44);  86/3, 56, 55 (obręb 43); 3, 163, 1/25, 1/150, 1/50, 1/43, 33, 1/10 (obręb 
42); 129 obręb (30); 15/90, 15/12, 15/11, 15/81, 15/83, 29 (obręb 31)– linia 
36/2011, linii kablowej SN 15 kV  wraz z rurami OPTO oraz infrastrukturą 
niezbędną do prawidłowego funkcjonowania elektrowni wiatrowych na 
działkach:  4, 15/1, 15/2, 14/2, 14/1, 13, 28/2 (obręb 44);   86/3, 56, 55 (obręb 
43);  3, 163, 1/25, 1/150, 1/50, 1/43, 33, 1/10 (obręb 42); 129 obręb (30);  15/90, 
15/12, 15/11, 15/81, 15/83, 29 (obręb 31) – linia 37/2011 i linii kablowej, SN  
15 kV wraz z rurami OPTO oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania elektrowni wiatrowych na działkach nr 25/2, 26 (obręb 4); 233, 
232, 231, 223/4, 66/2, 79/17 (obręb 14) w Piotrkowie Trybunalskim, 
 z nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta  Piotrkowa 
Trybunalskiego  położonych w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych w obrębie 
14 numerami działek 233, 232, 231, w obrębie 42 numerami działek  1/25, 1/50, 
1/43, 33 1/10 i w obrębie 31 numerem działki 15/12. 
Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi w granicach uwidocznionych na 
mapach projektowych  przyjętych  do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej za numerem  1560.13332-33/2013 i 1624.1123-
1/2013.  
       

§ 2.Ustanowienie przedmiotowej służebności nastąpi odpłatnie  na okres 29 lat.      
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 
 
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu. 

 

Do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynął wniosek EW GREENFIELD 5 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie o ustanowienie na 
okres 29 lat służebności przesyłu na działkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim 
oznaczonych w obrębie 14 numerami 233, 232, 231, w obrębie 42 numerami 1/25, 
1/50, 1/43, 33 1/10 i w obrębie 31 numerem 15/12 w związku z zamiarem 
wybudowania linii kablowej SN 15 kV. 
Ww. działki ewidencyjne stanowią własność gminy Miasta  Piotrków Trybunalski.  
Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz 
przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, 
o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może 
korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z 
przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). 
 
Ustanowienie odpłatnej służebności w zakresie niezbędnym do dokonywania 
konserwacji, remontów, przebudowy nastąpi w szczególności z uwzględnieniem 
następujących zapisów:  
- każdorazowo w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich 
urządzeń zostaną one zgłoszone właścicielowi gruntów oraz ich użytkownikowi, 
dzierżawcy, 
- po wygaśnięciu służebności przesyłu na właścicielu linii kablowej SN 15kV – linia 
36/2011, linii kablowej SN 15 V – linia 37/2011 i linii kablowej, SN 15 V wraz z rurami 
OPTO oraz infrastrukturą niezbędna do prawidłowego funkcjonowania elektrowni 
wiatrowych na działkach nr 25/2, 26 (obręb 4); 233, 232, 231, 223/4, 66/2, 79/17 (obręb 
14) w Piotrkowie Trybunalskim, ciąży obowiązek usunięcia urządzeń utrudniających 
korzystanie 
 z nieruchomości. Jeżeli spowodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, właściciel 
ww. linii jest obowiązany względem właściciela działek do naprawienia wynikłej stąd 
szkody. 
- w przypadku robót w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, 
przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wraz z prawem wejścia i 
wjazdu na teren odpowiednim sprzętem, które będą skutkowały wystąpieniem szkód, 
wysokość odszkodowania należnego właścicielowi działek będzie ustalona na 
podstawie odrębnego protokołu sporządzonego przez strony. Wysokość 
odszkodowania ustalona będzie na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 
przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego sporządzonego na koszt właściciela 
sieci, 
  - w przypadku budowy dróg właściciel urządzeń zobowiązany jest do przełożenia 
urządzenia na własny koszt.  
 
W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej. 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjął przygotowany projekt uchwały  
i zdecydował przekazać go pod obrady Rady Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu 
przez właściwe komisje problemowe. 

 


