
UCHWAŁA  NR    1054/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z  DNIA     7 września   2011r. 
 
 

w sprawie: nabycia w drodze darowizny nieruchomo ści gruntowej poło żonej na 
terenie gminy Ko źminek  

 
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. 17 ust. 1 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 i 2 uchwały nr XX/296/2000 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000r. w sprawie zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 10, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr 
436/2003 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2003r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu, zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1795/2005 z dnia 
18 marca 2005r., uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Wyraża się wolę przyjęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego od Gminy Koźminek 
darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Słowiki, 
oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Koźminek, działka nr 294/1 o pow. 0.0200 ha, ark. 
mapy 1, zapisanej w KW nr KZ1A/00076968/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych w Kaliszu. 
 
 

§ 2 
 
Przeniesienie prawa własności oraz wykonanie umowy nabycia nastąpi w formie prawem 
przewidzianej. 
 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu. 
 
 

      § 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr 1054/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 7 wrze śnia 2011r. 

 
 
 

Wymieniona w § 1 nieruchomość stanowi własność Gminy Koźminek. 
Rada Gminy Koźminek uchwałą Nr XLV/358/10 z dnia 26.10.2010r., wyraziła zgodę 

na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej 
wymienionej w § 1 uchwały. 

Przedmiotowa nieruchomość darowana jest w celu realizacji zadań Województwa 
Wielkopolskiego, tj. budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 471 na odcinku 
Koźminek – Słowiki. Budowa chodnika jest inwestycją niezbędną dla poprawienia 
bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drodze wojewódzkiej nr 471. 

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
 


