
UCHWAŁA NR 743/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 30 czerwca 2015r. 
 
w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Śremie 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013r., poz. 596), art. 17 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518) oraz § 13 
ust. 1 i 2 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.) oraz uchwały nr 229/2015 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa p. Pawłowi Katarzyńskiemu, p.o. Dyrektora Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dot. nabywania nieruchomości, uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Wyraża się wolę przyjęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego od Gminy Śrem, 
darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Śrem, oznaczonych 
geodezyjnie jako: obręb 0007 Śrem: 

 ark. mapy 17, działka nr 1246/6 o pow. 0.0150 ha, zapisana w księdze wieczystej 
KW PO1M/00017636/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, 

 ark. mapy 23, działka nr 1743/1 o pow. 0.0261 ha, zapisana w księdze wieczystej 
KW PO1M/00025002/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, 

 ark. mapy 23, działka nr 2639/6 o pow. 0.0104 ha, zapisana w księdze wieczystej 
KW PO1M/00004600/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, 

 ark. mapy 24, działka nr 1789/71 o pow. 0.0167 ha, zapisana w księdze 
wieczystej KW PO1M/00016988/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie. 

 
§ 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 oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 743/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 30 czerwca 2015r. 

 
 

Nieruchomości położone w miejscowości Śrem stanowią własność Gminy 
Śrem. 

Rada Miejska w Śremie uchwałą Nr 30/IV/2015 z dnia 22.01.2015r., wyraziła 
zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego 
nieruchomości opisanych w § 1 uchwały. 

Ww. działki są przeznaczone pod infrastrukturę drogową, tj. chodniki 
stanowiące część drogi wojewódzkiej przeznaczonej do ruchu pieszych oraz 
fragmenty trawnika. Ich przekazanie na rzecz Województwa zmierza do 
uregulowania stanu prawnego drogi wojewódzkiej w obrębie ronda Jana Pawła II 
w Śremie. 

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

 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 


