
 

 

UCHWAŁA NR XX/124/20 

RADY GMINY GOZDOWO      

                 

z dnia 21 lutego 2020 roku 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości położonych  

w miejscowości Lelice, Stradzewo, Wilkowo, Kozice Smorzewo, Kuniewo, Ostrowy  

gm. Gozdowo 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 ze zm.)  
 

 

RADA GMINY GOZDOWO UCHWALA, CO NASTĘPUJE: 
 

§ 1 
 

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Gozdowo na nieodpłatne udostępnienie firmie NEXERA 

Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa nieruchomości 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka:  

• nr 24, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo; 

• nr 62/2, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo; 

• nr 72, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo; 

• nr 155/2, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo; 

• nr 155/3, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo; 

• nr 155/9, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo; 

• nr 160, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo; 

• nr 170/11, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo; 

• nr 171/1, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo; 

• nr 223/1, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo; 

• nr 27, położona w miejscowości Stradzewo, obręb 0035 Stradzewo, gm. Gozdowo; 

• nr 9, położona w miejscowości Wilkowo, obręb 0037 Wilkowo; 

• nr 15/5, położona w miejscowości Kozice Smorzewo, obręb 0018 Kozice Smorzewo; 

• nr 16/1, położona w miejscowości Kozice Smorzewo, obręb 0018 Kozice Smorzewo; 

• nr 21, położona w miejscowości Kozice Smorzewo, obręb 0018 Kozice Smorzewo; 

• nr 11, położona w miejscowości Kuniewo, obręb 0019 Kuniewo; 

• nr 12, położona w miejscowości Kuniewo, obręb 0019 Kuniewo; 

• nr 69, położona w miejscowości Kuniewo, obręb 0019 Kuniewo; 

• nr 77, położona w miejscowości Ostrowy, obręb 0027 Ostrowy; 

• nr 125, położona w miejscowości Ostrowy, obręb 0027 Ostrowy;  

na potrzeby posadowienia na nieruchomości i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej na 

okres 10 lat, z możliwością automatycznego przekształcenia się po upływie tego okresu  

w umowę na czas nieokreślony. 
  

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo. 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie. 
 

 



 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                 /-/ Dariusz Śmigielski 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XX/124/20 

Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 21 lutego 2020 r.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwała Rady Gminy jest wymagana  

w przypadku obciążenia nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata. 

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 24, położona  

w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo, nr 62/2, położona w miejscowości 

Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo, nr 72, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 

Lelice, gm. Gozdowo, nr 155/2, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. 

Gozdowo, nr 155/3, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo,  

nr 155/9, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo, nr 160, położona 

w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo, nr 170/11, położona w miejscowości 

Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. Gozdowo, nr 171/1, położona w miejscowości Lelice, obręb 

0022 Lelice, gm. Gozdowo, nr 223/1, położona w miejscowości Lelice, obręb 0022 Lelice, gm. 

Gozdowo, nr 27, położona w miejscowości Stradzewo, obręb 0035 Stradzewo, gm. Gozdowo, 

nr 9, położona w miejscowości Wilkowo, obręb 0037 Wilkowo, nr 15/5, położona  

w miejscowości Kozice Smorzewo, obręb 0018 Kozice Smorzewo, nr 16/1, położona  

w miejscowości Kozice Smorzewo, obręb 0018 Kozice Smorzewo, nr 21, położona  

w miejscowości Kozice Smorzewo, obręb 0018 Kozice Smorzewo, nr 11, położona  

w miejscowości Kuniewo, obręb 0019 Kuniewo, nr 12, położona w miejscowości Kuniewo, 

obręb 0019 Kuniewo, nr 69, położona w miejscowości Kuniewo, obręb 0019 Kuniewo, nr 77, 

położona w miejscowości Ostrowy, obręb 0027 Ostrowy, nr 125, położona w miejscowości 

Ostrowy, obręb 0027 Ostrowy gm. Gozdowo, położone są na obszarze objętym budową sieci 

światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś 

Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach”, na obszarze województwa łódzkiego, 

świętokrzyskiego, kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego. 

Inwestorem i operatorem ww. sieci jest firma NEXERA Sp. z.o.o. z siedzibą  

w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod 

numerem 11876. 

Z uwagi na ważny interes społeczny jakim jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu 

do internetu o wysokich przepustowościach podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

     /-/ Dariusz Śmigielski 

 

 


