
UCHWAŁA 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

NR XXVII/488/12

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa

                 Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz  § 3 ust. 3 pkt 2
uchwały Nr XX/296/2000 z dnia 31 stycznia 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania
i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ
3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 10, poz. 112 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

WyraŜa się zgodę na dokonanie przez Województwo Wielkopolskie na rzecz Skarbu Państwa
darowizny prawa własności  udziału w wysokości  665/237980 w nieruchomości połoŜonej
w Koninie przy al. 1 Maja 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Czarków. arkusz
mapy  8,  działka  nr  219/24  o  pow.  0,1140  ha,  zapisanej  w  księdze  wieczystej  Sądu
Rejonowego w Koninie KW nr KN1N/00064796/6.

§ 2

Darowizny  nieruchomości  dokonuje  się  z  przeznaczeniem  na  siedzibę  Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§ 3

W przypadku  wykorzystania  nieruchomości  na  inny  cel  niŜ  określony w  §  2  darowizna
podlega odwołaniu.

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

  § 5

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

nr XXVII/488/12
z dnia  29 października 2012 r.

Stosownie do treści art.  13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami,  nieruchomości  stanowiące  własność  województwa  mogą,  za  zgodą
sejmiku województwa, stanowić przedmiot darowizny na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego lub Skarbu Państwa. W uchwale Nr XX/296/2000 z dnia 31 stycznia 2000r.
z sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania
lub  wynajmowania  na  okres  dłuŜszy  niŜ  trzy  lata,  zastrzeŜono,  iŜ  dokonanie  darowizny
nieruchomości wymaga zgody Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w formie odrębnej
uchwały.

Przedmiotowy  udział  w  nieruchomości  (1/2  pokoju  o  pow.  6,65 m2),  stał  się
własnością  Województwa  Wielkopolskiego  na  mocy  decyzji  Wojewody Wielkopolskiego
SN.VI-5.77232-62/07 z dnia 29 maja 2008 r. PowyŜsze pomieszczenie było zajmowane przez
osoby wykonujące zadania określone w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i górnicze, które to zadania z dniem 1 stycznia 2006 r. stały się zadaniami Województwa.

W  chwili  obecnej  ww.  pokój  nie  jest  uŜytkowany  przez  pracowników  Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jest faktycznie wykorzystywany przez
pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  pismem  z  dnia  12  marca  2012  r.
zaproponował przejęcie udziału Skarbowi Państwa.

Udział Województwa Wielkopolskiego w ww. nieruchomości będzie przeznaczony na
siedzibę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wartość  udziału  w  nieruchomości  będącego  przedmiotem  darowizny,  podana
w operacie  szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę  majątkowego
wynosi 10 421,00 zł.

Koszty zawarcia umowy darowizny będą obciąŜać obdarowanego. 
W świetle powyŜszego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.
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