Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

– 13485 –

Poz. 2327, 2328

Swobodna
Szenwalda Lucjana
Ściegiennego Piotra
Śmigła Antoniego
Swistackiego Stacha
Taczaka Stanisława Gen.
Taczanowskiego Edmunda Gen.
Topolowa
Traugutta Romualda
Trzcinowa
Uroczysko
Wawrzyniaka Władysława
Węglowa
Wiejska
Wierzbowa
Wiklinowa
Wileńska
Winna
Wołyńska
Wróblewskiego Walerego Antoniego
Wybickiego Józefa
Zachodnia
Zakątek
Zielna
Zydorczaków Romana i Henryka
Żniwna
Żółkiewskiego Stanisłwa
Żymirskiego Franciszka Gen.
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UCHWAŁA Nr XXXIX/221/10 RADY GMINY KOBYLA GÓRA
z dnia 26 marca 2010 r.
dnia 26 marca
2010
r. dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 30 lat
w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomościzsłużebnością
przesyłu
na czas
w sprawie
obciążania
przesyłu(Dz.U.
na czas
dłuższy
niż 3
lata
i ze
Na podstawie
art. 18określenia
ust. 2 pkt 9 zasad
lit. a, ustawy
z dnia nieruchomości
8 marca 1990 r. osłużebnością
samorządzie gminnym
z 2001
r. Nr 142,
poz.
1591,
nie
dłuższy
niż
30
lat
zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
Na
art. 18 stanowiące
ust. 2 pktwłasność
9 lit. a,Gminy
ustawy
wykorzystania
nieruchomości
realizację
§1.
1. podstawie
Nieruchomości
mogą być2)obciążone
służebnością
przesyłu na czas na
dłuższy
niż 3 lata i
z
dnia
8
marca
1990
r.
o
samorządzie
gminnym
urządzeń
infrastruktury
technicznej
lub
innych
cenie dłuższy niż 30 lat, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
(Dz.U.
z
2001
r.
Nr
142,
poz.
1591,
ze
zmianami)
lów
publicznych,
2.
Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu powinno nastąpić w takim zakresie, aby w najmniejszym stopniu
Rada Gminy
uchwala,
co następuje:
3) wynikającym
z odrębnych
przepisów.
powodować
pogorszenie
warunków
korzystania z nieruchomości obciążonej
i może nastąpić
w celu:
1)
doprowadzania lub odprowadzania wody, prądu, gazu, linii telefonicznej lub dla potrzeb budowy i utrzymania innych
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
urządzeń przesyłowych.
§1.
1.
Nieruchomości
stanowiące
własność
GmiGminy
Kobyla Góra.
2)
wykorzystania nieruchomości na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
lub innych celów publicznych,
ny
mogą
być
obciążone
służebnością
przesyłu
na
3)
wynikającym z odrębnych przepisów.
dłuższy niż
3 lata
i nie dłuższy
niż 30
lat, tylko
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
§2. czas
Wykonanie
uchwały
powierza
się Wójtowi
Gminy
Kobyla Góra.
w
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach.
od
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym
Woje§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia dnia
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Wielkopolskiego.
2. Obciążenie nieruchomości służebnością przesywództwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
łu powinno nastąpić w takim zakresie, aby w naj(-) mgr
Władysławstopniu
Miszkieło
mniejszym
powodować pogorszenie warunPrzewodniczący
ków korzystania z nieruchomości obciążonej i może
(-) mgr Władysław Miszkieło
nastąpić w celu:
2329 1) doprowadzania lub odprowadzania wody, prąUCHWAŁA
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RADY
KOBYLINIE
du, gazu,
linii telefonicznej
lub MIEJSKIEJ
dla potrzebWbudowy
i
z dniautrzymania
29 marca 2010
r.
innych
urządzeń przesyłowych.
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