
UCHWAŁA NR VI-233/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 25a i art. 25b  ustawy z dnia 21 sierpnia  

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd  

Powiatu Wołomińskiego, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się wyrazić zgodę spółce PGE Dystrybucją S.A. z siedzibą w Lublinie, 

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343124, 

NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, zwanej dalej Spółką, w imieniu której działa 

na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6.06.2019 r. Pan Paweł Kowalewski, 

na dysponowanie na cele budowlane częścią nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Wołomińskiego, oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym: 597 obręb 0001 

Tłuszcz, gm. Tłuszcz, dla której Sąd rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr WA1W/00080939/7 w celu wykonania prac 

związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej SN(15kW).  

2. Prace budowlane, o których mowa w ust. 1, będą polegały na przeprowadzeniu sieci 

kablowej i wybudowaniu 2 stacji transformatorowych zgodnie projektem  załączonym  

do niniejszej uchwały.  

3. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi teren Zespołu Szkół 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego termin wykonywania prac zostanie uzgodniony 

z Dyrektorem Zespołu Szkół, który gospodaruje tą nieruchomością. 

4. Po zrealizowaniu prac budowlanych, o których mowa w ust.1, zostanie ustanowiona 

odpłatna służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka 

o nr ewidencyjnym: 597 obręb 0001 Tłuszcz, gm. Tłuszcz dla przedmiotowej inwestycji. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

/-/ Adam Lubiak 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Pan Paweł Kowalewski działający z upoważnienia i w imieniu spółki PGE 

Dystrybucją S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, zwanej dalej Spółką, w imieniu której 

działa PGE  Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, zwrócił się do Powiatu Wołomińskiego o 

uzgodnienie i wyrażenie zgody na dysponowanie, na cele budowlane częścią nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego, oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym: 

597 obręb 0001 Tłuszcz, gm. Tłuszcz, dla której Sąd rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr WA1W/00080939/7 w celu wykonania prac 

związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej SN(15kW) 

Wnioskodawca poinformował, że prace budowlane będą polegać na przeprowadzeniu 

sieci kablowej i wybudowaniu 2 stacji transformatorowych zgodnie z załączonym projektem. 

Stosownie do art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem 

powiatu. Z art. 13 ust. 1 ww. aktu prawnego wynika, iż zarząd powiatu dokonuje rozstrzygnięć 

w formie uchwały, przy czym uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Jednocześnie w 

myśl art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami powiatowym 

zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Do powiatowego zasobu nieruchomości 

należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności powiatu i nie zostały oddane 

w użytkowanie wieczyste. 


