
UCHWAŁA NR 1345/2011  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 25 listopada 2011r. 
 
 
w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Lewków 
 
 
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.) oraz § 4 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.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1 
 
Wyraża się wolę przyjęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego od Gminy Ostrów 
Wlkp., darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Lewków, oznaczonej 
geodezyjnie jako: obręb Lewków, ark. mapy 3, działka nr 168/1 o pow. 0.2651 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej KW KZ1W/00087013/5. 
 

§ 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. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 1345/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 listopada 2011r. 

 
 

Nieruchomość położona w miejscowości Lewków stanowi własność Gminy 
Ostrów Wlkp. 

Rada Gminy Ostrów Wlkp. uchwałą Nr XIII/90/2011 z dnia 30.09.2011r., 
zmienioną uchwałą Nr XIV/106/2011 z dnia 28.10.2011r., wyraziła zgodę na 
dokonanie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości 
opisanej w § 1 uchwały. 

Ww. nieruchomość położona jest na terenie zabytkowego parku wchodzącego 
w skład Zespołu Pałacowo- Parkowego w Lewkowie, który jest oddziałem terenowym 
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i wykorzystywana jest jako droga 
dojazdowa wewnętrzna. 

Przyjęcie darowizny przedmiotowej nieruchomości pozwoli podmiotowi 
zarządzającemu na lepsze zagospodarowanie terenu i obiektów muzealnych, 
umożliwiając jednocześnie bardziej efektywne pozyskanie środków finansowych na 
renowację i odnowę Zespołu. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 

 
 

Krzysztof Grabowski 

        Członek Zarządu 


