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UCHWAŁA NR 1910/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 21 kwietnia 2016 r. 
 
 
 
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości położonej                    

w obrębie Szamocin  
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Wyraża się pozytywną opinię dotyczącą podziału nieruchomości będącej własnością 
Województwa Wielkopolskiego, położonej w obrębie Szamocin, ark. mapy 9, działka 
nr 778 o pow. 0,5651 ha, zapisanej w księdze wieczystej  KW nr PO1H/00029287/0, 
celem wydzielenia gruntu będącego przedmiotem darowizny na rzecz Gminy 
Szamocin.  
 

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

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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U z a s a d n i e n i e 
do Uchwały nr 1910/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

 
  

Nieruchomość określona w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność 
Województwa Wielkopolskiego w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i stanowi fragment drogi wojewódzkiej Nr 190 Krajenka - Szamocin - 
Margonin - Wągrowiec - Gniezno. 

Burmistrz Gminy Szamocin wystąpił z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie 
podziału przedmiotowej nieruchomości, celem wydzielenia działki, która stanowiłaby 
przedmiot darowizny na rzecz Gminy Szamocin. Na nowo wydzielonej działce Gmina 
Szamocin - na własny koszt - wykona zatokę parkingową. Przedmiotowa inwestycja 
zmniejszy koszty utrzymania pasa drogi wojewódzkiej na tym odcinku, ponoszone 
przez Województwo Wielkopolskie, oraz uporządkuje strefę zatrzymywania 
pojazdów, co zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i pieszego             
na tym odcinku.  

Wstępny projekt podziału przedmiotowej nieruchomości został pozytywnie 
zaopiniowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

W oparciu o art. 97 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami podziału 
nieruchomości stanowiącej własność Województwa można dokonać z urzędu,                    
po zasięgnięciu opinii zarządu Województwa. 

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 
 

 


