
ZARZĄDZENIE  Nr 246/2017 

WÓJTA  GMINY TUŁOWICE  

z dnia 19 września 2017 r. 

w sprawie ustanowienia służebności 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XIII/100/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 

dłuższy niż trzy lata, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr VI/33/11 z dnia 26 maja 2011 r., zmienionej 

Uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr XVI/84/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz Uchwały Rady Gminy Tułowice 

Nr XIII/58/15 z dnia 1 października 2015 r. , zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na ustanowienie opisanych poniżej służebności: 

1) na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych nieodpłatnej i 

nieograniczonej czasowo służebności przesyłu, zgodnie z normą prawną zawartą w art. 3051-3054 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), polegającej na nieograniczonym w czasie 

prawie dostępu i pozostawienia na działce nr 29, AM-5, obręb Szydłów infrastruktury technicznej stanowiącej 

własność PKP PLK SA usytuowanej na zbywanej nieruchomości tj. kabla światłowodowego  w celu jej eksploatacji, 

wykonywania napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy, rozbudowy i modernizacji oraz 

prawie wykonywania wykopów, przekopów przez działkę w w/w celach jak również na powstrzymywaniu się od 

wznoszenia na trasie przebiegu kabla budynków oraz składowania towarów w sposób utrudniający dostęp do kabli. 

2) na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych nieodpłatnej i 

nieograniczonej czasowo służebności przesyłu, zgodnie z normą prawną zawartą w art. 3051-3054 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), polegającej na nieograniczonym w czasie 

prawie dostępu i pozostawienia na działce nr 37/4, AM-1, obręb Szydłów, infrastruktury technicznej stanowiącej 

własność PKP PLK SA usytuowanej na zbywanej nieruchomości tj. kabla światłowodowego wraz z oświetleniem 

zewnętrznym  w celu jej eksploatacji, wykonywania napraw, remontów, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy, 

rozbudowy i modernizacji oraz prawie wykonywania wykopów, przekopów przez działkę w w/w celach jak również 

na powstrzymywaniu się od wznoszenia na trasie przebiegu kabla budynków oraz składowania towarów w sposób 

utrudniający dostęp do kabli. 

3) na działce nr 29, AM-5, obręb Szydłów oraz nr 37/4, AM-1 obręb Szydłów nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo 

służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu, na rzecz każdoczesnego użytkownika 

wieczystego i właściciela działek: nr 37/3, AM-1 o powierzchni 0,7840 ha, obręb 0004 Szydłów; nr 37/5, AM-1 o 

powierzchni 0,1279 ha, obręb 0004 Szydłów. 

4) na rzecz spółki PKP S.A. z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo 

służebności, polegającej na prawie nieodpłatnego przebiegu, dostępu do istniejącej na działce nr 37/4, AM -1 obręb 

Szydłów, infrastruktury, tj. sieci kanalizacji burzowej, będącej własnością spółki PKP S.A., w celu dokonywania 

przez PKP S.A. przeglądów, napraw, remontów, konserwacji, eksploatacji, usuwania awarii, przebudowy, 

modernizacji i wymiany ww. sieci. 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 

 Wójt Gminy Tułowice 

Andrzej Wesołowski  
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