
Uchwała Nr 1160/2011 
Zarządu  Województwa  Wielkopolskiego 

z dnia 6 pa ździernika 2011r. 
 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej 
w Grodzisku Wlkp. przy ul. Zbąszyńskiej 11 

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 4 
uchwały nr XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 
2000r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lat ( Dz. Urz. Woj. 
Wielk. Nr 10, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Postanawia się zmienić uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
nr 390/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zniesienia współwłasności 
nieruchomości położonej w Grodzisku Wlkp. przy ul. Zbąszyńskiej 11, w ten 
sposób, że § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 
„Postanawia się znieść współwłasność zabudowanej nieruchomości położonej  
w Grodzisku Wlkp. przy ul. Zbąszyńskiej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
obręb 1272 o pow. 0,1069 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW  
nr PO1S/00044497/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., 
stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego w udziale 500495/524860  
i Województwa Wielkopolskiego w udziale 24365/524860, poprzez dokonanie jej 
podziału geodezyjnego w ten sposób, że: 
- działka nr 1272/1, obejmująca budynek administracyjny, stałaby się 
współwłasnością Powiatu Grodziskiego i Województwa Wielkopolskiego, 
- działka nr 1272/2, obejmująca budynek gospodarczy, stałaby się własnością 
Powiatu Grodziskiego, 
- działka nr 1272/3, obejmująca budynek mieszkalny, stałaby się własnością 
Powiatu Grodziskiego, 
- działka nr 1272/4, obejmująca budynek gospodarczy, stałaby się własnością 
Powiatu Grodziskiego, 
- działka nr 1272/5, obejmująca drogę, stałaby się własnością Powiatu 
Grodziskiego.” 
 

§ 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. 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1160/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 pa ździernika 2011r. 
 

 
 

Nieruchomość zabudowana położona w Grodzisku Wlkp. przy  
ul. Zbąszyńskiej 11, oznaczona w ewidencji gruntów jako obręb Grodzisk Wlkp., 
arkusz mapy 8, działka nr 1272 o pow. 0,1069 ha stanowi współwłasność: Powiatu 
Grodziskiego w udziale w wysokości 500495/524860 i Województwa Wielkopolskiego 
w udziale w wysokości 24365/524860.  

Uchwałą nr 390/2011 z dnia 25 marca 2011r. Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego wyraził zgodę na zniesienie współwłasności ww. nieruchomości 
poprzez dokonanie jej podziału na cztery działki, tj. nr: 1272/1, 1272/2, 1272/3  
i 1272/4. Działka nr 1272/1 miała stanowić współwłasność Województwa i Powiatu, 
natomiast pozostałe trzy działki własność Powiatu. Powyższy podział wynikał ze 
wstępnego projektu podziału. 

W trakcie prowadzonego postępowania podziałowego zaistniała 
konieczność zmiany w strukturze podziału, w wyniku której z działki nr 1272 ma 
powstać pięć działek, tj. nr: 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4 i 1272/5. Działka nr 
1272/5 stanowi drogę i dotychczas wchodziła w skład planowanej powierzchni działki 
nr 1272/4. W związku z tym, że dotychczasowa działka nr 1272/4 miała stanowić 
własność Powiatu, wyodrębniona z niej działka nr 1272/5 pozostanie również 
własnością Powiatu. Nowy wstępny projekt podziału stanowi załącznik do 
postanowienia Burmistrza Grodziska Wlkp. z dnia 7 września 2011r. 

Jednocześnie w uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
nr 390/2011 omyłkowo wpisano numerację jednej z działek po podziale. Było 1272 a 
winno być 1272/2. 

Wobec powyższego zaistniała konieczność zmiany treści uchwały nr 
390/2011 z dnia 25 marca 2011r.  

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
 


