
 1

 

UCHWAŁA NR 667/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 23 czerwca 2015 r. 
 

 

w sprawie: przekazania prawa własności nieruchomości w drodze darowizny 
na rzecz Gminy Chrzypsko Wielkie 

 
 

                Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), 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.),  w związku z uchwałą nr VII/170/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego                
z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny                  
na rzecz Gminy Chrzypsko Wielkie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,                        
co następuje: 
 

§ 1 
 
Postanawia się dokonać darowizny prawa własności nieruchomości położonej                            
w Charcicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0304 - Charcice, arkusz 
mapy 1, działka nr 85/2 o pow. 0,5720 ha, zapisanej w księdze wieczystej                        
KW nr PO2A/00036989/3, przez Województwo Wielkopolskie na rzecz Gminy 
Chrzypsko Wielkie. 
 

§ 2 
 
Darowizny nieruchomości dokonuje się na zadania własne Gminy Chrzypsko 
Wielkie, tj. budowę kanalizacji sanitarnej oraz urządzenie boiska sportowego. 
 

§ 3 
 
W przypadku wykorzystania nieruchomości na inny cel niż określony w § 2 
darowizna podlega odwołaniu. 
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii            
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego               
w Poznaniu. 
 

  § 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie  
do Uchwały nr 667/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 23 czerwca 2015 r. 

 

 

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. w sprawie zasad nabywania, zbywania             
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
dłuższy niż trzy lata, zastrzeżono, iż dokonanie darowizny nieruchomości wymaga 
zgody Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w formie odrębnej uchwały. 

Działka nr 85/2 stanowi własność Województwa Wielkopolskiego.  
Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zwrócił się z prośbą o przekazania działki                   

nr 85/2 na rzecz Gminy Chrzypsko Wielkie w drodze darowizny- na realizację zadań 
własnych Gminy, tj. budowy kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia boiska 
sportowego. Gmina nie posiada gruntów własnych na terenie wsi Charcice na 
realizację ww. zadań. Wójt poinformował, iż Gmina posiada opracowany projekt 
techniczny dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej                                    
z przepompownią ścieków. W ramach projektu przeprowadzono szczegółową analizę 
techniczną oraz sporządzono koncepcje wariantowe dotyczące przebiegu sieci 
kanalizacyjnej. Z opracowań wynika, że lokalizacja przepompowni ścieków na terenie 
działki 85/2 jest najkorzystniejsza pod względem ekonomicznym i technicznym. 
Podstawą podjęcia decyzji o budowie kanalizacji i opracowania projektu było 
doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach.  
Zrealizowanie projektu przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych, 
estetycznych a także ekonomicznych Zakładu. 

Dodatkowo działka nr 85/2 przylega bezpośrednio do działki stanowiącej 
własność Gminy, na której zlokalizowany jest budynek świetlicy wiejskiej oraz plac 
zabaw. Sołectwo Charcice ani Gmina nie posiadają gruntów własnych, na których 
można by zlokalizować boisko sportowe. W chwili obecnej młodzież wiejska korzysta 
z boiska urządzonego na terenie Zakładu Leczenia Uzależnień. 

Uchwałą nr VII/170/15 z dnia 25 maja 2015 r. Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego udzielił zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz 
Gminy Chrzypsko wielkie, z przeznaczeniem na zadania własne Gminy, tj. budowę 
kanalizacji sanitarnej oraz urządzenie boiska sportowego. 
 Wartość przedmiotu darowizny określa się na kwotę 94 282,00 zł. 

Koszty zawarcia umowy darowizny będą obciążać obdarowanego.  
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 
  
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
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