
Projekt

z dnia  21 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działek nr ew. 99, 2154/1, 100 służebnością przesyłu oraz 
lokalizacji na działkach nr ew. 99 i 100 słupów energetycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. 
poz. 594 z późn. zm.1) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2015r. poz. 782 z późn. zm.2) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości położonych w Mszczonowie oznaczonych jako działki 
nr ew. 99 o pow. 1,6800ha, nr ew. 2154/1 o pow. 0,6667ha, dla których Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi 
księgę wieczystą PL1Z/00061369/1 oraz działki nr ew. 100 o pow. 2,3616ha dla której Sąd Rejonowy 
w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00043026/3, stanowiące własność Gminy Mszczonów, 
służebnością przesyłu oraz lokalizację na działkach nr ew. 99 i 100 słupów energetycznych zgodnie z załącznikiem 
do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mszczonowie

Łukasz Koperski

1] zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i 1072
2] zm. Dz. U. z 2015r. poz. 1039,1180 i 1265
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UZASADNIENIE

W związku z modernizacją linii 110 kV Żyrardów-Mszczonów niezbędnym jest ustanowienie

służebności przesyłu przez działki nr ew. 99, 100, 2154/1 położonych w Mszczonowie oraz wyrażenie

zgody na lokalizację słupów na działkach nr ew. 99 i 100 położonych w Mszczonowie.

Zgodnie z ustaleniami w zawartej umowie z Zakładem Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. z

siedzibą w Lublinie Oddział Łódź-Teren zostanie wybudowana stacja transformatorowa dla potrzeb terenów

inwestycyjnych będących własnością Gminy Mszczonów położonych w Mszczonowie w sąsiedztwie

Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich "Keramzyt" Sp. z o. o.

Umowa przyłączeniowa została podpisana w 2014r.
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