
UCHWAŁA  NR 3336/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 11 marca 2021r. 
 
 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  
i realizację inwestycji w Zbrudzewie w rejonie ul. Śremskiej. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr XX/296/2000 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000r. w sprawie określenia 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 ze zm.) 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1.  

 
1. Wyraża się zgodę dla Pana Rafała Nawrockiego na dysponowanie nieruchomością 
położoną w Zbrudzewie w rejonie ul. Śremskiej oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb 
Zbrudzewo, działka nr 338/2 o pow. 22488 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW 
PO1M/00040142/0, stanowiącą własność Województwa Wielkopolskiego, na cele budowlane 
i realizację inwestycji polegającej na budowie zjazdu z działki nr 362/3 do drogi gminnej  
nr G 600701 P wzdłuż ulicy Śremskiej. 
2. Inwestor zobowiązany jest do zlokalizowania zjazdu poza linią podwójnie ciągłą o symbolu 
P4 tj. jak najbliżej granicy z działką nr 362/3 w obrębie Zbrudzewo. 
3. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt Inwestora. 
4. Projektowany przebieg zjazdu stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 
 

 
§ 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3336/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
 Z DNIA 11 marca 2021r. 

 
 

Nieruchomość położona w Zbrudzewie, opisana w § 1 uchwały stanowi własność 

Województwa Wielkopolskiego i zaliczona jest do kategorii drogi publicznej. 

Pan Grzegorz Lewowski Biuro Inżynierskie TRAKT, działający na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora Pana Rafała Nawrockiego zwrócił się  

z wnioskiem o dysponowanie na cele budowlane nieruchomością w związku  

z  realizacją inwestycji, która polegać będzie na budowie zjazdu z działki nr 362/3 do drogi 

gminnej nr G 600701 P wzdłuż ulicy Śremskiej na ww. nieruchomości. 

Inwestor uzyskał zgodę na lokalizację ww. inwestycji na terenie działki 338/2  

w obrębie Zbrudzewo, wydane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  

w formie pisma nr WZDW.WU.6520-11/21 z dnia 2 lutego 2021r. Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu zaopiniował pozytywnie przeprowadzenie prac jednak  

z zastrzeżeniem, że zjazd należy zlokalizować poza linią podwójnie ciągłą o symbolu P4  

tj. jak najbliżej granicy z działką nr 361/4 w obrębie Zbrudzewo. Stanowisko to związane jest  

z faktem, iż ww. nieruchomość zlokalizowana jest na odcinku drogi gminnej, która została 

oznakowana linią podwójnie ciągłą z uwagi na obszar skrzyżowania drogi gminnej z drogą 

wojewódzką nr 434. 

Szczegółową lokalizację zjazdu przedstawia plan sytuacyjny w załączniku do 

uchwały. 

 Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością, z przeznaczeniem na realizację 

przedmiotowej inwestycji wymaga zgody właściciela nieruchomości, reprezentowanego 

zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  



Załącznik nr 1 do uchwały nr            /2021
z dnia


