
UCHWAŁA NR 3558/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 6 MAJA 2021R. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Gminy 
Czempiń 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020r., poz. 1668 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
 
Zmienia się uchwałę nr 1424/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
7.11.2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Gminy Czempiń, w ten 
sposób, że § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 
 
„Postanawia się udzielić pełnomocnictwa Burmistrzowi Gminy Czempiń do 
występowania w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawach 
dotyczących wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości lub 
ich części, które staną się własnością Województwa Wielkopolskiego w wyniku wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w ramach zadania pn. ”Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 311- ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżka 
rowerowa od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień wraz ze 
zjazdami i chodnikami”, a także do załatwienia pozostałych spraw formalno - prawnych, 
polegających na uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień oraz do 
występowania w sprawach dotyczący zrzeczenia się odszkodowania i zawierania ugód 
administracyjnych z dotychczasowymi właścicielami działek w ramach przedmiotowego 
zadania.” 
 

§ 2  
 
Postanawia się, że Burmistrz Gminy Czempiń ma prawo, w ramach udzielonego 
pełnomocnictwa, udzielać dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym niniejszą 
uchwałą. 
 

§ 3  
 
Niniejsza uchwała obowiązuje do czasu zakończenia prac związanych z realizacją 
zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały. 
 

§ 4  
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 5  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 3558/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 6 MAJA 2021R. 

 
 

Uchwałą nr 1424/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7.11.2019 
r. udzielono pełnomocnictwa Burmistrzowi Gminy Czempiń do występowania w imieniu 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawach dotyczących wydania decyzji 
ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości lub ich części, które staną się 
własnością Województwa Wielkopolskiego w wyniku wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w ramach zadania pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 311- ciąg 
pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżka rowerowa od skrzyżowania z 
ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień wraz ze zjazdami i chodnikami”, w tym do 
podpisywania ugód administracyjnych w toku przedmiotowych postępowań. 

Powyższa treść pełnomocnictwa nie uwzględnia możliwości prowadzenia 
negocjacji w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przez uprawnionego do jego 
otrzymania i w związku z tym istnieje konieczność jego rozszerzenia, gdyż zgodnie z 
porozumieniem zawartym w dniu 4 września 2017r. pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim a Gminą Czempiń, Gmina zobowiązała się do prowadzenia negocjacji i 
pokrycia kosztów odszkodowań za grunty nabyte pod realizację ścieżki rowerowej, 
ustalone na podstawie decyzji ustanawiających wysokość odszkodowania za 
nieruchomości lub ich części, które staną się własnością Województwa Wielkopolskiego 

W związku z powyższym, zasadne jest udzielenie Burmistrzowi Czempinia, 
upoważnienia do występowania w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 
sprawach dotyczących wydawania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za 
nieruchomości i ich części, które staną się własnością Województwa Wielkopolskiego, a 
także do załatwienia pozostałych spraw formalno- prawnych, polegających na uzyskaniu 
wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień oraz zawierania ugód administracyjnych z 
dotychczasowymi właścicielami działek w ramach przedmiotowego zadania. 

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


