
UCHWAŁA NR 1881/2016 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 14 kwietnia 2016 r. 
 
  
 

w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie tymczasowego połączenia 
komunikacyjnego  

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 t.j. ze zm.) i art. 25d ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 t.j. ze 
zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
 

1. Wyraża się zgodę na udostępnienie Małgorzacie i Marianowi Manickim części 
nieruchomości położonej w Tuliszkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 2862/2 o pow. 0.1427 ha, zapisanej w księdze wieczystej 
KN1T/00027257/0, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego w celu 
wykonania i korzystania z tymczasowego połączenia komunikacyjnego łączącego 
działki sąsiednie: nr 2862/1 i nr 1389/2. 
2. Przed wykonaniem połączenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się 
Małgorzatę i Mariana Manickich do przedstawienia Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu koncepcji tego połączenia, celem uzyskania akceptacji. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 
Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 
 
 

§ 3  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

DO  UCHWAŁY 1881/2016 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

  Z  DNIA 14 kwietnia 2016 r. 
 

  
      Nieruchomość położona w Tuliszkowie, działka nr 2862/2, stanowi własność 

Województwa Wielkopolskiego i nabyta została z mocy prawa z dniem, w którym 
decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków nr RRG-MKG.6831.20.2015 z dnia 20 
października 2015r. zatwierdzająca podział nieruchomości – działki nr 2862, stała się 
ostateczna. Działka nr 2862/2 nabyta została pod obwodnicę drogi wojewódzkiej. Na 
dzień dzisiejszy nieruchomość znajduje się w wojewódzkim zasobie nieruchomości  
i nie pozostaje w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu. 

Państwo Małgorzata i Marian Maniccy, jako właściciele działki nr 2862/1 
zwrócili się z wnioskiem do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu o wydanie warunków technicznych na wykonanie zjazdu publicznego  
z działki Województwa Wielkopolskiego o nr 2862/2 na działkę będącą ich 
własnością o nr 2862/1. Zjazd stanowiłby połączenie z drogą krajową nr 72, działką  
o nr 1389/2. 

Według Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ww. zjazdu 
nie można traktować jako zjazdu w rozumieniu przepisów ustawy o drogach 
publicznych, a jedynie jako tymczasowe połączenie komunikacyjne. Teren działki 
2862/2 został bowiem wydzielony pod obwodnicę Tuliszkowa, ale w chwili obecnej 
nie stanowi pasa drogowego drogi wojewódzkiej. Tym samym zgoda może opiewać 
jedynie na wykonanie tymczasowego połączenia komunikacyjnego, a organem 
właściwym do jej wydania jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Jednocześnie 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wnioskował o zobowiązanie 
Państwa Małgorzaty i Mariana Manickich do przedstawienia tej Jednostce koncepcji 
rzeczonego połączenia komunikacyjnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 
uzasadnione.  

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


