
UCHWAŁA  NR 3605/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 27 maja 2021r. 
 
 
 
 
zmieniająca uchwałę 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.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1.  

W uchwale 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 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 
„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. Budowa zjazdu zostanie wykonana na koszt Inwestora. 
3. 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 3605/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
 Z DNIA 27 maja 2021r. 

 
 

Zmiana w uchwale nr 3336/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 11 marca 2021r. polega na usunięciu zapisu o lokalizacji zjazdu poza linią 

podwójnie ciągłą o symbolu P4 tj. jak najbliżej granicy z działką nr 362/3 w obrębie 

Zbrudzewo. 

Pan Grzegorz Lewowski Biuro Inżynierskie TRAKT, działający na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora Pana Rafała Nawrockiego zwrócił się  

z wnioskiem o zmianę uchwały nr 3336/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 marca 2021r. polegającą na  usunięciu zapisu o lokalizacji zjazdu poza linią 

podwójnie ciągłą o symbolu P4 w związku z planowanym podziałem działki nr 338/2 

położonej w obrębie: Zbrudzewo na 2 inne działki i faktem, iż zjazd będący 

przedmiotem ww. uchwały będzie dojazdem do północnej części podzielonej działki. 

Jednocześnie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zaopiniował 

pozytywnie zmianę ww. uchwały. 

Zmiany uchwały dokonuje się na wniosek Biura Inżynierskiego TRAKT 

(Sędzisław 50, 58-410 Marciszów), reprezentującego Pana Rafała Nawrockiego. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


