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UCHWAŁA  NR  807/2015 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z  DNIA  16  LIPCA  2015r. 
 
w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Województwo Wielkopolskie od Agencji 
Nieruchomości Rolnych- Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości położonej w 
miejscowości Skrzynki 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013r., poz. 596 ze 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.) 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 
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża wolę nieodpłatnego nabycia od 
Agencji Nieruchomości Rolnych- Oddział Terenowy w Poznaniu w oparciu o art. 24 
ust. 5c ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012r., poz. 1187 ze zm.), nieruchomości położonej 
w miejscowości Skrzynki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb Skrzynki, 
ark. mapy 1, działka nr 144/8 o pow. 0.1737 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 
PO1D/00020431/8. 
 

§ 2 
 
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. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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UZASADNIENIE 
DO  UCHWAŁY  NR  807/2015 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 16 LIPCA 2015r. 

 
 

Nieruchomość położona w miejscowości Skrzynki, gm. Kórnik, stanowi 
własność Skarbu Państwa i znajduje się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Działka wymieniona w § 1 stanowi fragment pasa drogi wojewódzkiej Nr 431 
Granowo- Nowe Dymaczewo- Mosina- Kórnik. 

W związku z powyższym, wniosek Zarządu o przekazanie przedmiotowej 
nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego znajduje uzasadnienie 
w treści art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który stanowi, iż nieruchomości 
wchodzące w skład zasobu Agencja może w drodze umowy nieodpłatnie przekazać 
na własność jednostce samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami 
infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu zadań własnych. 

Bezspornie, przedmiotowa nieruchomość leży w pasie drogi wojewódzkiej 
i służy wykonywaniu zadań własnych Województwa Wielkopolskiego, w związku 
z czym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 


