
UCHWAŁA NR II/10/14

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z  dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie:  udzielenia  zgody na dokonanie  darowizny na rzecz  Miasta  i  Gminy Grabów
nad Prosną

Na  podstawie  art.  13  ust.  2  i  2a  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  518  ze  zm.),   §  3  ust. 3  pkt  2  uchwały
Nr  XX/296/2000  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  31  stycznia  2000  r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania
lub  wynajmowania  na  okres  dłuŜszy  niŜ  3  lata  (Dziennik  Urzędowy  Województwa
Wielkopolskiego Nr 10, poz. 112 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,
co następuje:

§ 1

WyraŜa  się  zgodę  na  dokonanie  przez  Województwo  Wielkopolskie  na  rzecz  Miasta
i  Gminy  Grabów  nad  Prosną  darowizny  prawa  własności  nieruchomości  połoŜonych
w obrębie Grabów nad Prosną - miasto: 
-  ark.  mapy  8,  działka  nr  520  o  pow.  0,2732  ha,  arkusz  mapy  7,  działka  nr  61/1
o pow. 0,0497 ha,  zapisanych w księdze wieczystej KW nr KZ1O/00041145/9;
-  ark.  mapy  7,  działka  nr  61/2  o  pow.  0,5921  ha,  arkusz  mapy  3,  działka  nr  203
o pow. 0,1642 ha, arkusz mapy 6, działki nr 333 o pow. 0,2078 ha, nr 354/2 o pow. 0,0809 ha,
nr  354/4 o pow.  0,0308 ha,  nr  376 o pow.  0,1553 ha, zapisanych  w księdze wieczystej
KW nr KZ1O/00043280/1,
stanowiące fragment drogi publicznej. 

§ 2

Darowizny nieruchomości dokonuje się na cele drogowe.

§ 3

W przypadku  wykorzystania  nieruchomości  na  inny cel  niŜ  określony  w §  2  darowizna
podlega odwołaniu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

  § 5

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e
do Uchwały II/10/14

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia  22 grudnia 2014r. 

Stosownie do treści  art.  13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami,  nieruchomości  stanowiące  własność  województwa  mogą,  za  zgodą
sejmiku województwa, stanowić przedmiot darowizny na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego lub Skarbu Państwa. W uchwale Nr XX/296/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r.
z sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania
lub  wynajmowania  na  okres  dłuŜszy  niŜ  trzy  lata,  zastrzeŜono,  iŜ  dokonanie  darowizny
nieruchomości wymaga zgody Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w formie odrębnej
uchwały.

Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały, będące własnością Województwa
Wielkopolskiego, stanowią fragmenty dawnych pasów dróg wojewódzkich nr 447, 449, 450,
które  po  oddaniu  do  uŜytkowania  obwodnicy  Grabowa  nad  Prosną  stały  się  drogami
gminnymi.

Wartość przedmiotu darowizny określa się na kwotę netto 413 519,40 zł.
Koszty zawarcia umowy darowizny będą obciąŜać obdarowanego. 
W świetle powyŜszego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.


