
UCHWAŁA NR XXIII/204/20 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Andrespol 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 65 i 284) oraz art. 285 i 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145 i 1495) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony, na rzecz PGE 
Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124, 
REGON: 060552840, NIP: 9462593855, na części nieruchomości położonej w Wiśniowej Górze, przy ul. 
Wspólnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 176/2 o powierzchni 2110 m2 i 176/5 
o powierzchni 821 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00269781/5 w Sądzie Rejonowym 
dla Łodzi Śródmieścia w  Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz na części nieruchomości położonej 
w Wiśniowej Górze, przy ul. Wspólnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 
350 o powierzchni 1016 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1M/00307559/9 w Sądzie 
Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w  Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, zgodnie z załącznikiem 
graficznym. 

§ 2. Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu nastąpi w formie aktu notarialnego.  

§ 3.  Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem, powiększonym 
o podatek od towarów i usług, którego wartość będzie ustalona w oparciu o operat szacunkowy. 

§ 4. Koszty ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu oraz sporządzenia umowy notarialnej pokryje 
wskazana w § 1 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Andrespolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/204/20 

Rady Gminy Andrespol 

z dnia 27 maja 2020 r. 
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