
UCHWAŁA Nr 1340/2011 
 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

z dnia 25 listopada 2011 r. 
 
 
 

w sprawie : opinii dotyczącej przekazania w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 
w administrowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 
w Poznaniu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 
ewidencyjnych: 301/2, 310/3, 313/2, 326/2 i 331/2 obręb Kłoda, w gminie 
Rydzyna, o  łącznej pow.  1,7471 ha, przeznaczonych pod inwestycję celu 
publicznego pn. „Rzeka Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 0+000 – 
8+100”. 

 
 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576, ze zm.), w związku z art. 34 ust. 2 ustawy 
z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
(Dz. U. z 1991 Nr 107, poz. 464, ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania mienia 
wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub 
wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu wnoszenia opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 54, poz. 444). 

 
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 

Opiniuje się pozytywnie wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu o nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd, na czas nieoznaczony przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Poznaniu, nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki  
o numerach ewidencyjnych: 301/2, 310/3, 313/2, 326/2 i 331/2 obręb Kłoda, w gminie 
Rydzyna, o  łącznej pow.  1,7471 ha, przeznaczonych pod inwestycję celu publicznego  
pn. „Rzeka Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 0+000 – 8+100”. 
 

§ 2 
 

Nieruchomość wymieniona w § 1 niniejszej uchwały jest niezbędna do realizacji zadań 
z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.  

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



Uzasadnienie  
 

do uchwały Nr 1340/2011 Zarz ądu Województwa Wielkopolskiego 
 

z dnia 25 listopada 2011 r. 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu zwrócił się 

z wnioskiem o zaopiniowanie w sprawie przejęcia w trwały zarząd działek o numerach 

ewidencyjnych: 301/2, 310/3, 313/2, 326/2 i 331/2 obręb Kłoda, w gminie Rydzyna, o  łącznej 

pow. 1,7471 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa w administrowaniu Agencji 

Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu, przeznaczonych pod inwestycję celu 

publicznego pn. „Rzeka Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 0+000 – 8+100”.  

Ww. działki, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, stanowią łąki kl. IV – VI, o łącznej 

pow. 1,7471 ha. Grunt ten jest niezabudowany i zlokalizowany na obszarze przedmiotowej 

inwestycji. 

W myśl art. 34 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nieruchomości wchodzące w skład zasobu 

mogą być przekazywane w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym, 

nieposiadającym osobowości prawnej, realizującym zadania związane z melioracjami 

wodnymi, jako zadania z zakresu administracji rządowej, w zakresie niezbędnym  

do wykonywania tych zadań. Zgodnie z art. 35 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy WZMiUW, 

jako jednostka utrzymująca urządzenia melioracji podstawowych, nie będzie ponosić opłaty  

z tyt. wykonywania trwałego zarządu do przedmiotowych działek. 

W związku z powyższym, wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości, o których mowa w § 1 

niniejszej uchwały, jest zasadny. 

 
 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
 


