
Uchwała Nr XXXI/222/2012 
Rady Gminy Gniezno  

z dnia 21 listopada 2012 roku 
 

w sprawie wyraŜenia opinii odnośnie  przekazania przez Gminę Gniezno nowo 
wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gniezno na rzecz 
ENEA SA.  
Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 Statutu Gminy Gniezno oraz w związku z art. 45 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 
r. Nr 75 poz. 1457, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48 poz.327) uchwala się, 
co następuje: 
 
§ 1. WyraŜa się pozytywną opinię w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Gminę 
Gniezno nowo wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gniezno, we 
wsiach : 
- Ganina dz. nr 98, obejmujących montaŜ 3 opraw oświetlenia zewnętrznego na istniejących 
słupach, o wartości brutto 9.718,78 zł, słownie : dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście 
złotych 78/100, 
- Wełnica os. Słoneczne dz. nr 82/9, 82/15, 82/20, obejmujących montaŜ słupów 
oświetleniowych 10 szt. i opraw oświetlenia zewnętrznego 10 szt., o wartości brutto 
39.922,10 zł, słownie : trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 
10/100, 
na rzecz ENEA SA z siedzibą w Poznaniu,  60-967 Poznań, ul. Nowowiejskiego 11. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do Uchwały XXXI/222/2012 

Rady Gminy Gniezno 
z dnia 21 listopada 2012 roku 

 
Gmina Gniezno buduje urządzenia oświetlenia ulicznego na podstawie projektów 
technicznych  opracowanych zgodnie z uprzednio uzyskanymi warunkami przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznych ENEA SA.  
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych ENEA SA zawierają zapis „ Całość 
przekazać na majątek i w eksploatację ENEA SA.”  
Wobec powyŜszego pozwolenie na budowę urządzeń oświetlenia ulicznego jest 
uwarunkowane jego przekazaniem na rzecz ENEA SA. 
W powyŜszym stanie rzeczy Rada Gminy Gniezno wyraŜa swoją pozytywną opinię co do 
nieodpłatnego przekazania nowo wybudowanych urządzeń oświetlenia ulicznego w 
miejscowościach  Ganina dz. nr 98 wartość przedmiotu darowizny wynosi brutto : 9.718,78 
zł, słownie : dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 78/100, 
Wełnica os. Słoneczne dz. nr 82/9, 82/15, 82/2, Wełnica os. Słoneczne dz. nr 82/9, 82/15, 
82/2, wartość przedmiotu darowizny wynosi brutto : 39.922,10 zł, słownie : trzydzieści 
dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 10/100, na rzecz ENEA SA.  
 
 

 
 

 


