
Uchwała Nr XXXVII/267/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej i przesyłu 
na nieruchomości położonej w miejscowości Królewiec, stanowiącej działkę o numerze 
ewidencyjnym 478/3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym  (Dz. U. z 2016r.  poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony, na nieruchomości, stanowiącej 
działkę o numerze ewidencyjnym 478/3, położonej w miejscowości Królewiec, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr SI1M/00057381/3, na rzecz Polska Spółka gazownictwa 
Sp. z o.o.. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4A, 02-2365 Warszawa, wpisanej do 
Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa z siedzibą 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS 
0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519 i jej następców prawnych, odpłatnej 
służebności gruntowej i przesyłu.
2. Przedmiotem służebności gruntowej i przesyłu będzie prawo użytkowania pasa gruntu
o szerokości 1 m i długości 6 m biegnącego na całej szerokości działki zaznaczonego kolorem 
czerwonym na załączniku do uchwały w związku z budową sieci gazociągu średniego 
ciśnienia, przy czym służebność ta polega w szczególności na prawie wybudowania w/w 
sieci, a następnie wykonywania czynności związanych z jej eksploatacją, konserwacją, 
odbudową, odnową i rozbudową oraz na prawie dostarczania i przesyłania gazu, a także na 
prawie dostępu w każdym czasie do działki obciążonej po uprzednim zawiadomieniu jej 
właściciela.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki

Jolanta Bąk
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Załącznik  

do uchwały Nr XXXVII/267/17  

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  

z dnia 28 września 2017 r. 

Służebność – działka o nr ewidencyjnym 478/3, Królewiec 
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