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UCHWAŁA  
 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

NR II/9/10 
 

z dnia 20 grudnia 2010r. 
 
 
w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Krobia 
 
                 Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) § 3 ust. 3 pkt 2 uchwały                   
Nr XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000r.                        
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa 
Wielkopolskiego Nr 10, poz. 112 z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Województwo Wielkopolskie na rzecz Gminy Krobia 
darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 
Krobia, arkusz mapy 2, działki: nr 228/1 o pow. 1,0730 ha, nr 1182 o pow. 0,2220 ha                      
i nr 1353 o pow. 0,5099 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gostyniu 
KW nr PO1Y/00036244/3, stanowiącej fragment drogi publicznej.  
 
 

§ 2 
 
Darowizny nieruchomości dokonuje się na cele drogowe. 
 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

  § 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

nr II/9/10 
z dnia 20 grudnia 2010r. 

 
Stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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 obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zastrzeżono, iż dokonanie darowizny 
nieruchomości wymaga zgody Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w formie odrębnej 
uchwały. 
 Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały, będąca własnością Województwa 
Wielkopolskiego, stanowiąca odcinek drogi nr 434 Kostrzyn – Kórnik – Śrem – Kunowo – 
Gostyń – Rawicz, zgodnie z art. 10 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych w związku z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego nr WIK.I-7114/59/1/09 z dnia 15 stycznia 2010r. o pozwolenie na użytkowanie 
inwestycji, została zaliczona do kategorii dróg gminnych. 
 W związku z powyższym Gmina Krobia zwróciła się z wnioskiem o przekazanie 
prawa własności ww. nieruchomości na rzecz Gminy Krobia w drodze darowizny. 

Wartość nieruchomości będącej przedmiotem darowizny, podana w operacie 
szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wynosi 
600.000,00 zł. 

Koszty zawarcia umowy darowizny będą obciążać obdarowanego.  
 W świetle powyższego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 


