
UCHWAŁA 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

NR  XXXII/642/13

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie: zwrotu darowanej nieruchomości na rzecz Gminy Grodzisk Wielkopolski

                 Na podstawie art. 18 pkt 19 lit a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

WyraŜa  się  zgodę  na  zwrot  przez  Województwo  Wielkopolskie  Gminie  Grodzisk
Wielkopolski  części  nieruchomości  darowanej  na  podstawie  umowy  darowizny  –  akt
notarialny  Rep.  A  6576/2000  z  dnia  9  sierpnia  2000  r.,  tj.  nieruchomości  oznaczonej
w ewidencji gruntów jako:
-  obręb Grodzisk Wlkp.,  ark.  mapy 13,  działki  nr  2360/3 o pow.  0,0108 ha i  nr  2360/5
o pow. 0,0532 ha;
- obręb Grodzisk Wlkp., ark. mapy 34, działka nr 3893/1 o pow. 0,0310 ha
zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1S/00042897/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Grodzisku Wlkp.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

  § 3

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

nr XXXII/642/13
z dnia  25 marca 2013 r.

Na  podstawie  umowy  darowizny  z  dnia  9  sierpnia  2000 r.  Województwo
Wielkopolskie nabyło od Gminy Grodzisk Wielkopolski nieruchomości gruntowe w których
skład wchodziły m.in. nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako obręb Grodzisk
Wlkp., ark. mapy 13, działka nr 2360/2 o pow. 0,0806 ha i ark. mapy 34, działka nr 3893
o pow. 0,5267 ha, z przeznaczeniem pod budowę drogi – obwodnicy miasta Grodzisk Wlkp.
Z uwagi na niewykorzystanie całości darowanych działek na wskazany cel publiczny, zgodnie
z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, darowizna
tych części nieruchomości podlega odwołaniu. 

Decyzją  Burmistrza  Grodziska  Wielkopolskiego  z  dnia  17  lipca  2012  r.  Nr
UGN.6831.48.2012 działka nr 3893 została podzielona na działki nr 3893/1 i nr 3893/2.

Decyzją  Burmistrza  Grodziska  Wielkopolskiego  z  dnia  17  lipca  2012  r.  Nr
UGN.6831.49.2012 działka nr  2360/2 została podzielona na działki  nr  2360/3,  nr  2360/4
i nr 2360/5.

Uchwałą  nr XXVI/198/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Grodzisku
Wielkopolskim  wyraziła  zgodę  na  odwołanie  darowizny  nieruchomości  na  rzecz
Województwa Wielkopolskiego, określonych w § 1 niniejszej uchwały.

W związku z powyŜszym, zwrot nieruchomości określonych w § 1 niniejszej uchwały,
jako zbędnych Województwu Wielkopolskiemu dla realizacji celu publicznego jest konieczny
i uzasadniony.
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