
UCHWAŁA 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

NR V/103/15

z dnia 30 marca 2015 r.

zmieniająca  uchwałę  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  Nr  II/9/14
z  dnia  22  grudnia  2014  r.  w  sprawie  udzielenia  zgody  na  dokonanie
darowizny na rzecz Gminy Opalenica

                 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

Zmienia  się  uchwałę  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  Nr  II/9/14  z  dnia
22 grudnia 2014 r.  w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy
Opalenica w taki sposób, Ŝe § 1 otrzymuje brzmienie:

WyraŜa  się  zgodę  na  dokonanie  przez  Województwo  Wielkopolskie  na  rzecz  Gminy
Opalenica darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie:
- obręb Opalenica, arkusz mapy 6, działki nr: 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 1077/2,
1077/4, 1077/5, 1077/6, 1077/8;
- obręb Opalenica, arkusz mapy 7, działka nr 1242/2;
- obręb Opalenica, arkusz mapy 11, działki nr: 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153,
2154, 2155
o łącznej powierzchni 0,9235 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1N/00014686/5,
stanowiącej fragment drogi publicznej. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

  § 3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

nr V/103/15
z dnia 30 marca 2015 r.

Działki opisane w § 1 niniejszej uchwały,  w toku postępowania,  zostały odłączone
od  podanych  w  uchwale  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  Nr  II/9/14
z dnia 22 grudnia 2014 r.  ksiąg wieczystych  i  na dzień  jej  uchwalenia były  przyłączone
do  jednej  księgi  wieczystej.  Dodatkowo  podana  została  błędna  powierzchnia  łączna
darowanej nieruchomości. 

W świetle powyŜszego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.
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