Uchwała Nr VI/545/22
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością
przesyłu
Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z
2022 r. poz. 528) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu na rzecz
Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., na części działki:
a) nr 27/52 o pow. 920 m2 obr. 3 Wejherowo, zapisanej w księdze wieczystej KW
GD1W/00054178/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, stanowiącej własność
Powiatu Wejherowskiego
b) nr 27/58 o pow. 600 m2 obr. 3 Wejherowo, zapisanej w księdze wieczystej KW
GD1W/00111938/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, stanowiącej własność
Powiatu Wejherowskiego.
2. Służebność przesyłu, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na budowie oraz prawidłowym
utrzymaniu urządzeń elektroenergetycznych w postaci przyłącza elektroenergetycznego SN-15 kV,
kablem typu XRUHAKXS 120/50, zgodnie z załącznikiem graficznym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
1. Gabriela Lisius

/-/

2. Jacek Thiel

/-/

3. Ludwik Zegzuła

/-/

4. Jolanta Król

/-/

5. Kazimierz Bistroń

/-/
1

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 28.03.2022 r., Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., uzupełnionym
dnia 23.05.2022 r., zwrócił się z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu dla budowy przyłącza
kablowego SN-15 kV na części działki 27/52 i 27/58 obr. 3 Wejherowo. Do ww. wniosku został
dołączony operat szacunkowy sporządzony dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej służebności przesyłu.
Rada

Powiatu

Wejherowskiego

Uchwałą

Nr

III/XXXVI/325/09

z

dnia

27 listopada 2009 r., upoważniła Zarząd Powiatu do obciążania służebnościami nieruchomości będących
własnością Powiatu.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

a/a
Sporządziła: Patrycja Rohda
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