
UCHWAŁA  NR  3163/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z  DNIA  21  STYCZNIA  2021R. 
 
w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Trzciance 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020r., poz. 1668 t.j.), art. 17 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 t.j.) oraz 
§ 13 ust. 1 i 2 uchwały nr XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 31 stycznia 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 
lata (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 10, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 1077/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu, uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Wyraża się wolę przyjęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego od Gminy 
Trzcianka, darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Trzcianka, 
oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Miasto Trzcianka: 

 ark. 40, działka nr 3033/1 o pow. 0.0996 ha, 

 ark. 40, działka nr 3035/1 o pow. 0.0454 ha, 

 ark. 42, działka nr 3105/2 o pow. 0.1909 ha, 

 ark. 42, działka nr 3111/2 o pow. 0.1479 ha, 

 ark. 42, działka nr 3112/1 o pow. 0.0274 ha, 

 ark. 42, działka nr 3117/1 o pow. 0.0058 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej KW PO1T/00009808/4, prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Trzciance. 
 

§ 2 
 
Przeniesienie prawa własności oraz wykonanie umowy nabycia nastąpi w formie 
prawem przewidzianej. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 
Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 3163/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21 stycznia 2021r. 

 
 

Nieruchomość położona w miejscowości Trzcianka stanowi własność Gminy 
Trzcianka. 

Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr XXIII/232/20 z dnia 04.06.2020r., 
zmienionej uchwałą Nr XXVII/299/20 z dnia 05.11.2020r., wyraziła zgodę na 
dokonanie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości 
opisanej w § 1 uchwały. 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunt przyległy do pasa drogi 
wojewódzkiej Nr 178 i darowizna dokonywana jest w celu realizacji celu publicznego, 
jakim jest poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 178 w związku 
z koniecznością wykonania naprawy nasypu drogowego. 

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 
 


