
UCHWAŁA NR XXIX/276/2021 
RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 21 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością 
przesyłu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1740 ze zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy, położonej w obrębie 
geodezyjnym Miąskowo, oznaczonej jako działka 139, zapisana w księdze wieczystej PO1D/00023285/0 Sądu 
Rejonowego w Środzie Wlkp., odpłatną służebnością przesyłu na czas nieokreślony, na rzecz FIBERHOST SA., ul.  
Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, NIP 7791002618, REGON 630239680, która będzie polegała na 
możliwości wybudowania urządzeń światłowodowych, możliwości ich konserwacji, eksploatacji oraz usuwania 
awarii związanych z tymi urządzeniami. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jankowiak 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXIX/276/2021 

RADY GMINY KRZYKOSY 

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 R. 

 

Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) nieruchomość można 
obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią 
urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu tj. między innymi urządzenia energetyczne, 
prawem polegającym na tym, ze przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z 
nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu. 
W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2021 r., poz. 1372) w przypadku braku zasad obciążenia nieruchomości – ustanowienie służebności 
przesyłu wymaga zgody rady gminy. 
 
Z uwagi na brak przedmiotowych zasad, w świetle powołanych przepisów podjęcie niniejszej 
uchwały jest zasadne.    
 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  
Krzysztof Jankowiak 
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