Uchwała nr LXVII/322/10
Rady Gminy Pacanów
z dnia 22 września 2010r



	W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na majątek PGE ZEORK Dystrybucja sp. z.o.o terenu pod projektowaną stację transformatorową w celu dostarczenia energii elektrycznej do  remontowanego budynku przeznaczonego na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie.

	Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9. lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t Dz. U. z 2001r.  nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.2 i 2a w związku z art.  6 pkt. 2, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj z 2010 r. Dz.U Nr 102 poz. 651 ze zmianą) Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na majątek PGE ZEORK Dystrybucja sp. z.o.o pod projektowaną stację transformatorową w celu dostarczenia energii elektrycznej do  remontowanego budynku przeznaczonego na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie części działki nr 1516/3 w Pacanowie o pow. do 20m² stanowiącej własność Gminy Pacanów oraz ustanowienia  na rzecz  PGE ZEORK Dystrybucja sp. z.o.o nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na prawie korzystania  z pasa gruntu o szer. 1,5m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej oraz o szer.3 m dla dojazdu do projektowanej stacji transformatorowej w celu wybudowania oraz eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
 Jan Nowicki













Uzasadnienie 
Do uchwały Rady Gminy Pacanów nr LXVII/322/10
Z dnia 22 września 2010r


	W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na majątek PGE ZEORK Dystrybucja sp. z.o.o terenu pod projektowaną stację transformatorową w celu dostarczenia energii elektrycznej do  remontowanego budynku przeznaczonego na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie.

	Zgodnie art.18 ust. 2 pkt 9. lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.13 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy za zgodą Rady Gminy może umową darowizny przekazać  grunt będący własnością Gminy. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.





