
 

Uchwała Nr XXVIII/284/09 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 27 kwietnia 2009 roku 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie 

służebności gruntowej dla Energii Wiatrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.„a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. / oraz art.13 

ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity 

tekst Dz.U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./ - Rada Miejska  w Rymanowie 

uchwala, co następuje : 

§ 1. 

Udziela się Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 881 cz. o pow. 0.0350 ha, nr 

913 cz. o pow. 0.0300 ha, nr 175 cz. o pow. 0.2400 ha położonych w Ladzinie oraz nr 

797 cz. o pow. 0.0400 ha położonej we Wróbliku Królewskim, stanowiących własność 

Gminy, poprzez ustanowienie służebności gruntowej polegającej na udostępnieniu 

przestrzeni powietrznej dla pracy urządzeń elektrowni wiatrowej dla działek nr 857, 

2010/6, 2010/8, 2010/11, 169, 174 oraz 796/2. 

 

§ 2 

 

Ustanowienie służebności, o której mowa w § 1 nastąpi przy zachowaniu warunków              

i zasad postępowania określonych w Kodeksie Cywilnym.  
 

      § 3 

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

  

 

 

 

 



W związku z budową Farmy Wiatrowej liczącej 13 turbin o mocy do 2 MW każda 

przez Energię Wiatrową Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, co jest zgodne z 

obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości 

Klimkówka, Ladzin, Wróblik Królewski oraz Wróblik Szlachecki, przedmiotowa 

Firma zwróciła się z prośba do Gminy Rymanów o wyrażenie zgody na prawo 

dysponowania gruntem w celu wykonania we własnym zakresie i ze swoich 

środków remontu i modernizacji dróg dojazdowych i rowów oraz budowy dróg 

dojazdowych do farmy wiatrowej. W tym celu byłyby wykorzystane istniejące 

drogi oraz części działek gminy jak i prywatnych rolników pozyskiwane ze 

środków własnych Firmy a które po wykonaniu zostałyby przekazane 

nieodpłatnie na rzecz gminy. Ponadto Firma zwróciła się z prośbą o ustanowienie 

płatnej służebności przesyłu na wykonanie linii kablowej energetycznej i 

teletechnicznej jak i ustanowienie płatnej służebności na udostępnieniu 

przestrzeni powietrznej  dla pracy urządzeń elektrowni wiatrowej. 

W wyniku budowy Farmy powstaną utwardzone i poszerzone drogi które będą 

służyły mieszkańcom tych miejscowości jako dojazd do pól uprawnych, ponadto 

będzie można tak ulepszone drogi wykorzystać jako droga awaryjna łącząca 

drogę krajową  z drogą powiatową Wróblik Królewski – Targowiska.   
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