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UCHWAŁA  NR 2210/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA  17 czerwca 2016 r. 
 

 
 
w sprawie: zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Powiatu Złotowskiego 
 

                 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                              
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774                
ze zm.), w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIX/505/16 
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Powiatu 
Złotowskiego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Postanawia się, że Województwo Wielkopolskie zwróci Powiatowi Złotowskiemu 
nieruchomość darowaną na podstawie umowy darowizny – akt notarialny Rep. A 
9154/2006 z 27 czerwca 2006 r., tj. nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako obręb 89, ark. mapy 7, działka nr 282/6 o pow. 0,1292 ha, zapisaną w księdze 
wieczystej KW nr PO1Z/00041155/1. 
 

§ 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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Uzasadnienie  
do Uchwały nr 2210/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  17 czerwca 2016 r. 

 
Na podstawie umowy darowizny z 27 czerwca 2006 r. Województwo 

Wielkopolskie nabyło od Powiatu Złotowskiego nieruchomość położoną w Złotowie 
przy ul. Szkolnej 3, na „cel publiczny (oświatowy) z przeznaczeniem na siedzibę 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych”. 

Uchwałą z 23 lutego 2015 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził 
zamiar likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie z dniem  
30 września 2015 r. 

Aktem notarialnym z 18 stycznia 2016 r. Powiat Złotowski odwołał darowiznę                    
ww. nieruchomości z powodu niewykorzystania nieruchomości na cel określony                   
w umowie darowizny z 27 czerwca 2006 r.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu Złotowskiego zadeklarował wolę użyczenia 
Województwu Wielkopolskiemu części przedmiotowej nieruchomości, celem 
umożliwienia dalszego funkcjonowania Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowe, na czas istnienia tej placówki, 
która na nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 3 ma w chwili obecnej swoją 
siedzibę. 

Uchwałą nr XIX/505/16 z dnia 30 maja 2016 r. Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego wyraził zgodę na zwrot darowanej nieruchomości na rzecz Powiatu 
Złotowskiego. 

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego, a wszelkie 
koszty związane ze zwrotem darowizny będą obciążać Województwo Wielkopolskie. 

W związku z powyższym, zwrot nieruchomości określonych w § 1 niniejszej 
uchwały jest konieczny i uzasadniony. 

 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


