UCHWAŁA NR XX/541/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Skoki
Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), § 3 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr XX/296/2000
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub
wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa
Wielkopolskiego Nr 10, poz. 112 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala,
co następuje:
§1
WyraŜa się zgodę na dokonanie przez Województwo Wielkopolskie na rzecz Gminy Skoki
darowizny prawa własności nieruchomości połoŜonej w obrębie Skoki, arkusz mapy 3,
działka nr 52/2 o pow. 0,5236 ha, zapisanej w księdze wieczystej
KW nr PO1B/00051537/5.
§2
Darowizny nieruchomości dokonuje się na cele drogowe.

§3
W przypadku wykorzystania nieruchomości na inny cel niŜ określony w § 2 darowizna
podlega odwołaniu.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały XX/541/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Stosownie do treści art. 13 ust. 2 i 2a 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.
z sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania
lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ trzy lata, zastrzeŜono, iŜ dokonanie darowizny
nieruchomości na cele publiczne wymaga zgody Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
w formie odrębnej uchwały.
Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały, będąca własnością Województwa
Wielkopolskiego w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
powstała w wyniku podziału działki nr 52, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego
nr 4/2014 z 28 marca 2014 r. znak IR.III.7820.20.2013.9 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana
Goślina - Wągrowiec”. W wyniku ww. inwestycji, działka nr 52/2 stanowi obecnie fragment
pasa drogowego drogi gminnej - ulicy Wągrowieckiej.
Wartość przedmiotu darowizny określa się na kwotę 209.440,00 zł. Koszty zawarcia
umowy darowizny będą obciąŜać obdarowanego.
W świetle powyŜszego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.
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