
UCHWAŁA NR 235/XL/2010 
RADY GMINY W Gaci 
z dnia 20 maj 2010  roku

  

W   sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie umowy z  firmą : Farma Wiatrowa Gać Sp. 
z o. o.  i Energetyką Wiatrową  Galicja Sp. z o. o 

  

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Gać umowy z Farmą Wiatrową Gać Sp. z o. 
o.   i Energetyką Wiatrową  Galicja Sp. z o. o   dotyczącej  przekazania   przez  Energetykę 
Wiatrową  Galicja Sp. o. o. na  rzecz Farmy Wiatrowej  Gać  Spółka z o. o.  za zgodą Gminy 
Gać  swoich  uprawnień  wynikających    z :

1) Umowy  z  dnia  15 lipca 2008 roku  pomiędzy Energetyka Wiatrową  Galicja  Sp z 
o. o  a  Gminą  Gać   o  współdziałaniu .

2) Porozumienia  zawartego    w  dniu  15  lipca  2008 roku  pomiędzy  Energetyką 
Wiatrową  Sp. z o .o  a  Gminą  Gać  dotyczącego  zmian  Miejscowego  Planu 
Zagospodarowania  , oraz  aneksu  do w/w  porozumienia   zawartego w dniu 12 
lutego 2010 roku   

3) Pisma  Energetyka  Wiatrowa  Galicja   Sp.  o.o.  z  dnia  17  czerwca  2009  r.   nr 
EWG/JB/472/2009   zawierającego deklarację  finansową  związaną  z realizacją 
farmy  wiatrowej   na  terenie  Gminy Gać  

4) Umowy dotyczącej budowy i  przebudowy  dróg 
5) Umowy  dotyczącej  linii kablowych .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Firma  Energetyka Wiatrowa Galicja  Sp. o. o.  zawarła  z  Gminą  Gać  umowy  i 
porozumienia :

1. Umowa  z  dnia  15 lipca 2008 roku  pomiędzy Energetyka Wiatrową  Galicja 
Sp z o. o  a  Gminą  Gać   o  współdziałaniu .

2. Porozumienia zawartego   w  dniu 15 lipca 2008 roku  pomiędzy  Energetyką 
Wiatrową  Sp. z o .o  a  Gminą  Gać  dotyczącego  zmian  Miejscowego  Planu 
Zagospodarowania  , oraz  aneksu  do w/w  porozumienia   zawartego w dniu 
12 lutego 2010 roku   

3. Pisma Energetyka Wiatrowa Galicja  Sp. o.o. z dnia 17 czerwca 2009 r.  nr 
EWG/JB/472/2009    zawierającego  deklarację   finansową   związaną   z 
realizacją  farmy  wiatrowej   na  terenie  Gminy Gać  

4. Umowy dotyczącej budowy i  przebudowy  dróg 
5. Umowy  dotyczącej  linii kablowych .

Przedstawiony  projekt  uchwały     upoważnia  do  podpisania  umowy , której  treścią   jest 
przeniesienie   następstwa   prawnego   wynikającego   z   w/w umów   na   firmę   Farma 
Wiatrowa Gać  Sp. o . o. 


