
UCHWAŁA NR 887/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 15 LIPCA 2011 r. 
 

 
zmieniaj ąca uchwał ę nr 300/2011 w sprawie: sprzeda Ŝy nieruchomo ści gruntowej na 

rzecz u Ŝytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, 
sporz ądzenia wykazu nieruchomo ści prze znaczonych do sprzeda Ŝy                 
i rozło Ŝenia na raty nale Ŝności z tytułu prawa własno ści nieruchomo ści 

 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, 
art. 34 ust.1 pkt 1 i 2, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),            
§ 7 ust. 1, § 10 uchwały Nr XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 
stycznia 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz 
ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 
10, poz. 112 z późn. zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zmienia się uchwałę nr 300/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 
2011r. w sprawie: sprzedaŜy nieruchomości gruntowej na rzecz uŜytkownika wieczystego 
w trybie bezprzetargowym, sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych                    
do sprzedaŜy i rozłoŜenia na raty naleŜności z tytułu prawa własności nieruchomości,               
w ten sposób, Ŝe: 
1/ § 1 otrzymuje brzmienie: 
„Postanawia się przeznaczyć do sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym na rzecz 
uŜytkownika wieczystego nieruchomość gruntową połoŜoną w Ustce przy ul. Marynarki 
Polskiej 82, oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Ustka,  arkusz mapy 14, działka nr 
401 o pow. 0,2390 ha, zapisaną w księdze wieczystej  KW nr SL1S/00059619/9 Sądu 
Rejonowego w Słupsku, za kwotę brutto 285.975,00 zł obciąŜając nabywcę obowiązkiem 
pokrycia kosztów postępowania, na które składają się koszty sporządzenia operatu 
szacunkowego, dokumentacji geodezyjnej, aktu notarialnego i opłaty wieczystoksięgowe.”, 
2/ w kolumnie nr 7 w załączniku do uchwały oznaczenie księgi wieczystej otrzymuje 
brzmienie: „SL1S/00059619/9”. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego               
w Poznaniu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 



U z a s a d n i e n i e 
do uchwały Nr 887/2011  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 lipca 2011 r. 

 
 

 
UŜytkownik wieczysty zwrócił się z wnioskiem o sprzedaŜ na jego rzecz działki             

nr 401 połoŜonej w Ustce przy  ul. Marynarki Polskiej 82, stanowiącej własność 

Województwa Wielkopolskiego.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w uchwale nr 300/2011 z dnia 23 lutego 

2011r. wyraził zgodę na sprzedaŜ ww. nieruchomości na rzecz uŜytkownika wieczystego  

a w związku z faktem, iŜ w uchwale i w załączniku do uchwały wpisano niewłaściwe 

oznaczenie księgi wieczystej, podpisanie aktu notarialnego sprzedaŜy wymaga podjęcia 

przez Zarząd uchwały zmieniającej. 

PowyŜsza uchwała jest sprostowaniem oznaczenia księgi wieczystej nieruchomości 

będącej przedmiotem uchwały nr 300/2011. 

Mając powyŜsze na uwadze podjęcie niniejszej uchwały naleŜy uznać za zasadne. 

 

 
Krzysztof Grabowski 

 

Członek Zarządu 
 


