
UCHWAŁA NR XXVIII/342/2016 

RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Mierzynku  

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/280/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej 

w Mierzynku § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzynek, oznaczonej jako działka 

gruntu nr 45/21 o powierzchni 0,5717 ha, zapisanej w księdze wieczystej  

nr TO1T/00093739/7, obciążonej następującymi ograniczonymi prawami rzeczowymi: 

1) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu do drogi 

publicznej przez działkę nr 45/21 o pow.0,5717 ha na rzecz każdoczesnego 

właściciela działki numer 45/5 o powierzchni 0,1034 ha, 

2) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu do drogi 

publicznej oraz na prawie wykonywania wszelkich niezbędnych robót koniecznych 

przy wykonywaniu instalacji i przyłączy dla tych działek oraz napraw tych urządzeń, 

na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonych numerami działek 

45/17 i 45/18, 

3) nieodpłatna służebnośc gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu do drogi 

publicznej oraz na prawie wykonywania wszelkich niezbędnych robót koniecznych 

przy położeniu inastalacji i przyłączy dla nieruchomości władnącej oraz napraw tych 

urządzeń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 

działki 45/7, 

4) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu do drogi 

publicznej oraz na prawie wykonywania wszelkich niezbędnych robót koniecznych 

przy wykonywaniu instalacji i przyłączy dla tej działki oraz napraw tych urządzeń, 

na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 

45/9, 

5) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu do drogi 

publicznej oraz na prawie wykonywania wszelkich niezbędnych robót koniecznych 

przy wykonywaniu instalacji i przyłączy dla tych działek oraz napraw tych urządzeń, 

na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerami działek 

45/10, 45/13, 45/19, 

6) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu do drogi 

publicznej oraz na prawie wykonywania wszelkich niezbędnych robót koniecznych 

przy wykonywaniu instalacji i przyłączy dla tej działki oraz napraw tych urządzeń, 

na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numeram działki 

45/16, 

7) nieodpłatna służebność gruntowa drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu do 

drogi publicznej oraz na prawie wykonywania wszelkich niezbędnych robót 

koniecznych przy wykonywaniu instalacji i przyłączy dla tej działki oraz napraw 



tych urządzeń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej 

numerem działki nr 45/24 o powierzchni 0,1389 ha, 

8) nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: 

1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do 

posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii 

kablowej niskiego napięcia yakxs 4 razy 120 mm2 dł.147m relacji zk 1b/r/p-1 dz.nr 

45/15-zk 1a/r/p-1 dz.nr 45/8 oraz złącza kablowego zintegrowanego zk-1a/r/p-1/f, 

2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń, o 

których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu, 

3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do 

dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz 

przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i 

pkt2 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez 

pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i 

osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z 

prowadzoną działalnością, 

9) nieodpłatna służebność gruntowa drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu do 

drogi publicznej oraz na prawie wykonywania wszelkich niezbędnych robót 

koniecznych przy wykonywaniu instalacji i przyłączy dla tej działki oraz napraw 

tych urządzeń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej 

numerem działki nr 45/8 o powierzchni 0,3003 ha zapisanej w kw to1t/00113702/6, 

10) nieodpłatna służebność gruntowa drogi polegająca na prawie przejścia i 

przejazdu do drogi publicznej oraz na prawie wykonywania wszelkich niezbędnych 

robót koniecznych przy wykonywaniu instalacji i przyłączy dla tej działki oraz 

napraw tych urządzeń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości 

oznaczonej numerem działki nr 45/11 o powierzchni 0,3006 ha oraz na rzecz 

każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 45/15 o 

pow.0,3865 ha, 

11) nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na: 1) 

prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do 

posadowienia na niej w przyszłości urządzeń elektromagnetycznych w postaci linii 

kablowej niskiego napięcia yakxs 4x120mm2 dł. 148 m, 2) znoszeniu istnienia 

posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o ktorych mowa w pkt 1, po 

ich posadowienu, 3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie 

niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii 

oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektromagnetycznych, o których mowa w pkt 

1 i pkt 2 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez 

pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i 

osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z 

prowadzoną działalnością na rzecz uprawnionej spółki, 

12) nieodpłatna służebność gruntowa drogi polegająca na prawie przechodu i 

przejazdu do drogi publicznej przez działkę numer 45/21 oraz na prawie 

wykonywania wszelkich niezbędnych robót koniecznych przy wykonywaniu 

instalacji i przyłączy dla tej działki oraz napraw tych urządzeń, na rzecz 

każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 45/14, 

13) nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu 

całą długością i szerokością działki 45/21, od i do drogi publicznej z prawem 

doprowadzenia mediów na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości o 

numerze działki 45/22, 



14) nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu 

całą szerokością nieruchomości służebnej w kierunku "do" i "od" drogi publicznej 

oraz na prawie wykonywania wszelkich robót niezbędnych do doprowadzenia 

mediów do nieruchomości władnącej (wody, energii elektrycznej, gazu, kanalizacji), 

w tym położenia instalacji i wykonywania przyłączy oraz napraw tych urządzeń, na 

rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 45/12 

o pow.0,3010 ha.” 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

określony w § 65 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz. 

                                                                                      
                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

 

             Hanna Anzel 

 

 
 
 


