
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 322 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 21 listopada 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 
gruntowej położonej w Cegłowie, do której Gminie Cegłów przysługuje prawo 

użytkowania wieczystego 
 
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 2013r..poz.593, poz. 645) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.1) Rada Gminy 
Cegłów uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
1. Wyraża się  zgodę na ustanowienie na rzecz spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Hożej 63/67, 00-681 Warszawa oraz na rzecz spółki TK Telkom Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 10/12A, 03-743 Warszawa i ich 
następców prawnych nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego – służebności 
przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w Cegłowie, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym działki 335/2, do której Gminie Cegłów przysługuje prawo użytkowania 
wieczystego, 

2. Prawo służebności, o którym mowa w ust. 1 polega na całodobowym dostępie do urządzeń 
infrastruktury technicznej umieszczonej na nieruchomości opisanej w ust.1 w celu ich 
eksploatacji, naprawy, remontu, konserwacji, przebudowy , rozbudowy i modernizacji z 
prawem wykonywania w tych celach wykopów i przekopów. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
(-) mgr inż. Teodora Wójcik 

Uzasadnienie: 
W dniu 14 października 2013r w Mińsku Mazowieckim, w kancelarii Notarialnej Notariusza 
Romana Nowakowskiego został sporządzony Akt Notarialny (Rep. 7062/2013) którym to 
aktem Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna przeniosły odpłatnie na rzecz Gminy 
Cegłów prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Cegłowie oznaczonej 
jako działka Nr 335/2. W § 6 umowy przeniesienia zapisano, że przedstawiciel Gminy 
zobowiązuje się, po uzyskaniu zgody Rady Gminy Cegłów, nie później niż do dnia 31 
grudnia 2013 roku, do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz spółek o 
których mowa w projekcie uchwały, polegającą na prawach opisanych w § 1, ust. 2 projektu 
uchwały. 

                                                           
1
 Zmiany niniejszej ustawy były ogłoszone w Dz.U. z 2010r Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 

1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011r Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 
129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 
2012r., poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529. 
 


