
Uchwala nr XLIX1107412017 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 26 wrzesnia 2017 r. 

w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie ogramczonego prawa rzeczowego 
sluzebnosci przesylu. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samorzC}dzie gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446 z pain. zm.), w zwiC}zku z art. 305 1 

ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Oz. U. z 2017 r. poz. 459 z pain. zm.) 
oraz art. 13 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 z pain. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastypuje : 

§ 1 

Wyraza siy zgody na obciC}zenie za 'wynagrodzeniem na rzecz Opcratora CiazociC}g6w 
Przesylowych Gaz - System Spalka Akcyjna z siedzib(~ w Warszawie, nieruchomosci 
stanowiC}cych wlasnos6 Gminy Miasto Rzeszaw oznaczonych jako czysci dzialek 
o numerach: 252811 w obr. 216 obj. KW RZIZ/00036122/8, 2540 w obr. 216,2541 
w obr. 216 obj. KW RZIZ/00038307/3, 2545 w obr. 216 obj. KW RZIZ/00031315/3 i 1069 
w obr. 217 obj. KW RZIZ/00036386/6 na czas nieokreSlony, ograniczonym prawem 
rzeczowym sluzebnosciC} przesylu w zwiC}zku z wykonaniem nowego przekroczenia 
gazociC}giem ON 700 MOP 6,0 MPa pod dnem rzeki Wislok w Rzeszowie. 

§ 2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

PrzewodniczC}cy 
Rady Miasta Rzeszowa 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 305 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
Z 2017 r. poz. 459 z poin. zm.), nieruchomosc mozna obciqzyc na rzecz przedsiybiorcy, 
ktory zamierza \vybudowac lub ktorego wlasnosc stanowiq urzqdzenia, 0 ktorych mowa 
w art. 49~ 1, prawem polegajqcym na tym, ze przedsiybiorca moze korzystac 
w oznaczonym zakresie z nieruchomosci obciqzonej, zgodnie z przeznaczeniem tych 
urzqdzen (sluzebnosc przesylu). 

Podjycie uchwaly w sprawie obciqzenia odplatnq sluzebnosciq przesylu na 
rzecz Operator Gazociqgow Przesylowych Gaz - System Spolka Akcyjna z siedzibq 
w Warszawie, j est zasadne z uwagi na wykonanie nowego przekroczenia gazociqgiem DN 
700 MOP 6.0 MPa pod dnem rzeki Wislok w Rzeszowie. 


