
UCHWAŁA NR XXXVI/223/2021 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (T. j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1740; zm. wyn. z 2019 r. poz. 1495; z 2021 r. poz. 1509; zm. wyn. z 2020 r. poz. 2320) 
oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (T. j. Dz. U z 2021 r. 
poz. 1899; zm. wyn. z 2021 r. poz. 815)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na obciążenie za wynagrodzeniem na czas nieokreślony służebnością przesyłu na 
rzez PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie nieruchomości położonych w obrębie Sokołówka 
stanowiących własność Gminy Żelechlinek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 

1) nr 7/7 o powierzchni 3,8300 ha; 

2) nr 7/3 o powierzchni 0,3864 ha; 

3) nr 185/2 o powierzchni 0,0252 ha. 

2. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 stanowią własność Gminy Żelechlinek na podstawie Księgi 
Wieczystej nr PT1T/00041993/5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Diana Mucha 
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