
Uchwała Nr 40/187/2012 
Zarządu  Powiatu  Namysłowskiego 

z dnia 15 lutego 2012 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Namysłowskiego służebnością gruntową 

 
 

Na podstawie:  art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
102, poz. 651 z późn. zmianami) oraz § 13 uchwały nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego Nr 64, poz. 2001), Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. Wyraża się zgodę na obciążenie odpłatną służebnością gruntową części nieruchomości –  

z działki oznaczonej nr 944 – o powierzchni około 150,0 m2 (zgodnie ze szkicem 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały oznaczonym kolorem  żółtym), na rzecz 
WINDPROJEKT sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, celem przeprowadzenia przez 
nieruchomość utwardzonej drogi dojazdowej – tymczasowego łuku drogowego oraz jego 
eksploatacji pod potrzeby planowanej budowy elektrowni wiatrowej. 

2. Nieruchomość określona w § 1 ust. 1 stanowi własność Powiatu Namysłowskiego, położona 
jest w Wilkowie, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jako działka o nr 944, k. m. 2, 
pow. 1,5100 ha. KW-OP1U/00058617/9. 

3. Służebność gruntowa, o której mowa w § 1 ust. 1 ustanowiona zostanie na czas oznaczony –
25 (dwudziestu pięciu) lat i będzie polegała na prawie do drogi przechodu i przejazdu oraz 
prawie eksploatacji, konserwacji i naprawy utwardzonej drogi dojazdowej – tymczasowego 
łuku drogowego przez WINDPROJEKT sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz 
każdoczesnego właściciela lub operatora elektrowni wiatrowej posadowionej na sąsiednich  
nieruchomościach położonych w Wilkowie: działce nr 808, k. m. 2, KW-OP1U/00043426/5; 
działce nr 864, k. m. 2, KW-OP1U/00000628/8; działce nr 873, k. m. 2,  
KW-OP1U/00030927/3; działce nr 893/7, k. m. 2, KW-OP1U/00044222/2; działce nr 918/2, 
k. m. 2, KW-OP1U/00006845/7. 

4. WINDPROJEKT sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie poniesie koszty związane  
z ustanowieniem służebności, tzn. zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe. 

 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Członkowie  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

                     Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

1. Andrzej Spór  

2. Andrzej Zielonka 

3. Cezary Zając 

4. Roman Letki 

 
 
 

Julian Kruszyński  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




