
 

 

UCHWAŁA NR VII/117/2015 

RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

z dnia 23 czerwca 2015 roku 

w sprawie: ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na rzecz Gminy Olkusz. 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/Dz.U. 2013 poz.594 ze zm./ w związku z art. 49 §1 i 3051 - 3054 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 ze zmianami) oraz art. 143 ust. 1-2 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 782 ) – Rada Miejska w Olkuszu 

uchwala co następuje: 

§ 1 Uchwała określa zasady ustanawiania na rzecz Gminy Olkusz służebności przesyłu urządzeń     
infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego oraz art. 143 § 2 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami stanowiących własność Gminy Olkusz, lub które  Gmina Olkusz 

zamierza wybudować. 

§  2 

1. Ustanowienie służebności przesyłu następować będzie na podstawie umowy zawartej w formie aktu 

notarialnego lub w drodze oświadczenia właściciela nieruchomości obciążonej, objętego aktem notarialnym. 

2. Służebność przesyłu polegać będzie na prawie korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości 

obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń infrastruktury technicznej określonych w § 1 uchwały. Akt 

notarialny dotyczący ustanowienia służebności przesyłu każdorazowo określał będzie przebieg służebności, 

szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej oraz okres czasu na jaki służebność zostaje 

ustanowiona. 

3. Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Olkusz może nastąpić nieodpłatnie lub odpłatnie za 

jednorazowym wynagrodzeniem. 

4. W przypadku ustanowienia odpłatnej służebności wynagrodzenie z tego tytułu zostanie określone 

w wysokości nie wyższej niż ustalonej w operacie szacunkowym przez Rzeczoznawcę Majątkowego. 
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§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  

Małgorzata Bień 
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