
UCHWAŁA NR   1012/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 29 SIERPNIA 2011 r. 
 

 

Zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie wyra żenia zgody na zniesienie współwłasno ści 
nieruchomo ści poło żonej w Chodzie ży, przy ul. Jagiello ńskiej 3 
 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XX/296/2000 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie określenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 10, poz. 112 
z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

 

Postanawia się zmienić uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 737/2011 
z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności 
nieruchomości położonej w Chodzieży, przy ul. Jagiellońskiej 3 w ten sposób, że: 
 
1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 
,,1. Postanawia się znieść współwłasność zabudowanej nieruchomości położonej 
w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0001 - 
Miasto Chodzież, ark. mapy 28, działka nr 2297 o pow. 0.1231 ha, zapisana w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, KW nr PO1H/00023525/9, 
stanowiącej w 15373/52045 części własność Województwa Wielkopolskiego, 
w 15359/52045 części własność Skarbu Państwa i w 21313/52045 części własność Gminy 
Miejskiej w Chodzieży, w celu wyodrębnienia nieruchomości lokalowych znajdujących się 
w ww. budynku.” 
 
2) § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 
,,2. Zniesienie współwłasności nieruchomości nastąpi poprzez wyodrębnienie 
następujących nieruchomości lokalowych:   

• Lokal użytkowy nr 1A, który  stanowić będzie własność Gminy Miejskiej 
w Chodzieży, 

• Lokal mieszkalny nr 1B, który  stanowić będzie własność Gminy Miejskiej 
w Chodzieży, 

• Lokal mieszkalny nr 1C, który  stanowić będzie własność Gminy Miejskiej 
w Chodzieży, 

• Lokal użytkowy nr 2, który  stanowić będzie własność Skarbu Państwa, 
• Lokal użytkowy nr 3,  który  stanowić będzie własność Województwa 

Wielkopolskiego.” 
 

 

§ 2 
 

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

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 



U z a s a d n i e n i e 
do uchwały Nr  1012/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 sierpnia 2011 r. 

 
 

 Burmistrz Miasta Chodzieży pismem nr AGT-7241/7/10 z 1 sierpnia 2011 r. 
poinformował Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, iż Wojewoda Wielkopolski 
uchylił decyzją z 1 lutego 2011 r. nr SN.VI-6.77221-2/10 ostateczną decyzję Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2010 r. o tej samej sygnaturze, przekazującą na rzecz 
Powiatu Chodzieskiego udział w wysokości 15359/52045 części we własności 
nieruchomości zabudowanej położonej w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako obręb 0001 - Miasto Chodzież, ark. mapy 28, działka nr 2297 
o pow. 0.1231 ha.  
 Na podstawie decyzji z 1 lutego 2011 r. udział w wysokości 15359/52045 części 
wszedł do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, o czym Wojewoda Wielkopolski nie 
poinformował Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
 Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chodzieży prowadzi księgę 
wieczystą KW nr PO1H/00023525/9, jednak zapisy w Dziale II KW, dotyczącym własności 
działki nr 2297, są niezgodne z aktualnym stanem prawnym (obecnie trwają czynności 
zmierzające do skorygowania zapisów w KW). 
 W związku z powyższym, w uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
nr 737/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. nieprawidłowo wymieniono współwłaścicieli 
nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży.  
 

 Dlatego też podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

 
 

Tomasz Bugajski 
 

  Członek Zarządu 


