
UCHWAŁA NR XLI/392/2022 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 29 lat 10 miesięcy 
w drodze bezprzetargowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z WIND ENERGIA Sp. z o. o. w Rzeszowie w drodze bezprzetargowej 
na okres 29 lat 10 miesięcy umowy dzierżawy z przeznaczeniem pod budowę farmy wiatrowej na 
nieruchomości oznaczonej, jako działki nr: ·31 o pow. 0,3247 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której 
Sąd Rejonowy 
w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00065910/9. ·7956 o pow. 0,33 ha, 6802 o pow. 0,17 ha, 
6689/2 o pow. 0,20 ha, 8695 o pow. 0,18 ha, 7210 
o pow. 0,13 ha, 4014 o pow. 0,33 ha, 2532 o pow. 2,92 ha, 3088 o pow. 0,10 ha, 3248 o pow. 0,15 ha, 
3363 o pow. 0,10 ha, 3508 o pow. 0,10 ha, 1622 o pow. 0,52 ha, położone 
w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr 
KS1B/00036070/6 ·3887 o pow. 0,20 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy 
w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00005151/2. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/128/2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła na okres 
30 lat. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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