
UCHWAŁA Nr 2750/2016 
 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

z dnia  19 października  2016 r. 
 
 
 

w sprawie:     opinii dotyczącej przekazania w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, 

administrowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy  

w Poznaniu oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 17/14, 17/15, obręb 

Borowo, gmina Szamocin, zajętych pod zbiornik retencyjny Borowo, położony na 

Kanale Młynówka Borowska. 

 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

 (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 t.j.),  Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

o nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd, na czas nieoznaczony, przez Agencję Nieruchomości 

Rolnych – Oddział Terenowy w Poznaniu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:  

 nr 17/14 obręb Borowo gmina Szamocin o powierzchni 0,6863 ha, 

 nr 17/15 obręb Borowo gmina Szamocin o powierzchni 1,1947 ha, 

zapisanych w KW PO1H/00031559/5, zajętych pod zbiornik retencyjny Borowo, położony na Kanale 

Młynówka Borowska. 

§ 2 

Nieruchomości wymienione w § 1 niniejszej uchwały są niezbędne do realizacji zadań z zakresu 

administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
  



Uzasadnienie  
 

do uchwały Nr 2750/2016  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 

z dnia 19 października  2016 r. 
 
 
 

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na przekazanie w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, w administrowaniu Agencji 

Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działki nr 17/14 i 17/15, obręb Borowo gmina Szamocin, zapisanych w KW PO1H/00031559/5, 

zajętych pod zbiornik retencyjny Borowo, położony na Kanale Młynówka Borowska. 

Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) zbiornik Borowo, stanowiący własność Skarbu Państwa jest 

urządzeniem melioracji wodnych podstawowych, ujętym w ewidencji wód, urządzeń melioracji 

wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej w imieniu Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 

W myśl art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 1774 ze zm.), trwały zarząd jest jedną z form prawnych władania nieruchomością przez jednostkę 

organizacyjną, a korzystanie z nieruchomości oddanej w trwały zarząd będzie służyć realizacji zadań 

statutowych tej jednostki. 

Zgodnie z art. 35 ust. 3a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014 ze zm.) WZMiUW w Poznaniu jako jednostka 

utrzymująca urządzenia melioracji wodnych podstawowych nie będzie ponosić opłat z tytułu 

wykonywania zarządu nad ww. nieruchomością, ponieważ grunt pod zbiornikiem nie będzie 

wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.  

W związku z powyższym wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu o przejęcie w trwały zarząd nieruchomości, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, jest 

zasadny. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 

 


