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UCHWAŁA NR XXIII/607/16 
 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

z  dnia 31 października 2016 r. 
 
 
w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Szamocin 

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 ze zm.), § 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 
Szamocin darowizny prawa własności nieruchomości połoŜonych: 
- w obrębie Szamocin, ark. mapy 9, działka nr 778/1 o pow. 0,3022 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej  KW nr PO1H/00029287/0; 
- w obrębie Szamocin, ark. mapy 15, działka nr 741/8 o pow. 0,2189 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr PO1H/00029287/0. 
   

§ 2 
 
Darowizny nieruchomości dokonuje się na realizację inwestycji celu publicznego - budowy 
parkingów dla samochodów osobowych oraz urządzenia zieleńców. 
 

§ 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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U z a s a d n i e n i e 
do Uchwały XXIII/607/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  31 października 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. 
 Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały, będące własnością Województwa 
Wielkopolskiego, powstały z podziału działek nr 778 o pow. 0,5651 ha i nr 741/3                     
o pow. 0,7369 ha, będących fragmentem drogi wojewódzkiej Nr 190 Krajenka - Szamocin - 
Margonin - Wągrowiec - Gniezno. Nowo wydzielone działki, stanowiące przedmiot 
darowizny na rzecz Gminy Szamocin, są zbędne dla działalności statutowej Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
 Na przekazywanych działkach Gmina Szamocin wybuduje parkingi dla samochodów 
osobowych oraz urządzi zieleńce z enklawami róŜnego rodzaju krzewów ozdobnych, 
klombów kwiatowych oraz urządzi ciągi spacerowe. Tereny zielone zostaną zaopatrzone w 
urządzenia nawadniające. 
 Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na przekazanie                              
ww. nieruchomości na rzecz Gminy Szamocin, uchwałami nr 1910/2016 i 1911/2016                  
z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości 
połoŜonych w obrębie Szamocin. 
 Wartość przedmiotu darowizny określa się na kwoty: 
- działka nr 741/8 - 54.725,00 zł; 
- działka nr 778/1 - 75.550,00 zł. 

Koszty zawarcia umowy darowizny będą obciąŜać obdarowanego.  
W świetle powyŜszego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


