
UCHWAŁA  NR 3569/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 13 maja 2021r. 
 
 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  
i realizację inwestycji w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej. 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 
 

 
§ 1.  

 
1. Wyraża się zgodę dla Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim na 
dysponowanie nieruchomością położoną w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie  
ul. Wrocławskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb: Ostrów Wielkopolski , arkusz 
mapy 1, działka nr 1 o pow. 233 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW KZ1W/00095118/0, 
stanowiącą własność Województwa Wielkopolskiego, na cele budowlane i realizację 
inwestycji polegającej na przebudowie odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem 
parametrów użytkowych wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wrocławskiej ( w rejonie ul. Miłej)  
w Ostrowie Wielkopolskim. 
2. Inwestycja zostanie wykonana na koszt Inwestora. 
3. Projektowany przebieg prac budowlanych 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 3569/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
 Z DNIA 13 maja 2021r. 

 
 

Nieruchomość położona w Ostrowie Wielkopolskim, opisana w § 1 uchwały stanowi 

własność Województwa Wielkopolskiego, co potwierdza księga wieczysta nr KW:   

KZ1W/00095118/0. Nieruchomość ta stanowi stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 490, która 

straciła tę kategorię na podstawie uchwały nr XIII/243/19 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dn. 25.11.2019r. 

Pan Krzysztof Pokorski SMP Projektanci Sp. z o.o., działający na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora- Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie 

Wielkopolskim zwrócił się z wnioskiem o dysponowanie na cele budowlane nieruchomością 

w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowie odcinka ul. Wrocławskiej wraz  

z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wrocławskiej  

(w rejonie ul. Miłej) w Ostrowie Wielkopolskim.”  

Inwestor uzyskał zgodę na realizację ww. inwestycji na terenie działki  

nr 1 w obrębie Ostrów Wielkopolski, wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie 

Wielkopolskim w formie pisma nr MZD.520.24.2020.IK z dnia 20.04.2021r.  

Szczegółową lokalizację przebudowy 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


