
UCHWAŁA NR 275/2020
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO 

z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 920) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65; 
zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 782, poz. 471 oraz poz. 1709 ) oraz § 20 ust. 1 i 2 Uchwały Nr V/42/2011 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami Powiatu Rawskiego (Dz. U rz. WŁ Nr 153 poz. 1473) w związku żart. 285 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) Zarząd Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie działek stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych 
w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, o numerach ewidencyjnych: 307/22 (księga wieczysta 
nr LD1R/00040066/0), 307/10 i 308/5 (objętych księgą wieczystą nr LD1R/00043107/1), 308/28 (księga wieczysta 
nr LD1R/00031859/0), 308/43 (księga wieczysta nr LD1R/00031859/0) oraz nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego położonej w Rawie Mazowieckiej, 
obrębie 1, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działko nr: 300 (objętej księgą wieczystą nr LD1R/00042637/8), 
służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, składającej się z działek 
nr: 3/16, 3/22, 3/23, 3/25 położonych w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka, w związku z projektowaną budową 
przyłącza energetycznego średniego napięcia 15kV i jego późniejszą eksploatacją.

§ 2. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem.

§ 3. Szczegółowe warunki służebności gruntowej zostaną ustalone w protokole uzgodnień, stanowiącym 
podstawę do sporządzenia aktu notarialnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Człoąęk Zarządu

efaniak
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