
UCHWAŁA NR XLIII/418/2022 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 19 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu 

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 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na zawarcie z WIND ENERGIA Sp. z o.o. w Rzeszowie na okres 
29 lat 10 miesięcy umowy ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu elektroenergetycznego 
z przeznaczeniem pod budowę kabla 30 kV na działkach: ·7853 o pow. 0,24 ha, 9652 o pow. 0,09 ha, 9130/2 
o pow. 0,18 ha, 7902 o pow. 
0,29 ha, 2354 o pow. 0,19 ha, położonych w miejscowości Wesoła, dla których Sąd Rejonowy w Brzozowie 
prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6, ·1810 o pow. 0,24 ha, położonej w miejscowości Wesoła. 

2. Służebność przesyłu polegać będzie na prawie korzystania z części nieruchomości tj. działki obciążonej 
o której mowa w ust. 1, a w szczególności do wybudowania i eksploatacji 
w przyszłości wybudowanych na tej działce urządzeń elektroenergetycznych oraz ich eksploatacji, konserwacji, 
remontów, modernizacji urządzeń, kabli i instalacji wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim 
sprzętem. 

§ 2. Służebność przesyłu zostanie ustanowiona na rzecz podmiotu określonego w § 1 ust. 1 na okres 29 lat 
10 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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