
 1

UCHWAŁA  
 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

NR II/22/10 
 

z dnia 20 grudnia 2010r. 
 
 
w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Chodzieskiego 
 

                 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.) oraz § 3 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr 

XX/296/2000 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 Powiatu 

Chodzieskiego darowizny prawa własności nieruchomości, położonej w Chodzieży przy ul. 

Kościuszki 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Chodzież, arkusz mapy 28, 

działka nr 2189/1 o pow. 0,0882 ha zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego                              

w Chodzieży  KW nr 26221. 

 

§ 2 
 

Darowizny nieruchomości dokonuje się na cel publiczny – realizację zadań z zakresu ochrony 

zdrowia.  

 
§ 3 

 
W przypadku wykorzystania nieruchomości na inny cel niż określony w § 2 darowizna 

podlega odwołaniu. 

 

§ 4 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

  § 5 
 

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

nr II/22/10 
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. 

Uchwałą nr XXVIII/432/2000 z dnia 30 października 2000r. w sprawie powierzenia 

zadania z zakresu transportu sanitarnego Sejmik Województwa Wielkopolskiego powierzył 

zadania z tego zakresu m. in. Powiatowi Chodzieskiemu. W celu umożliwienia realizacji 

powierzonych zadań Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 978/2001 z dnia              

18 stycznia 2001r. w sprawie przekazania składników majątkowych na rzecz Powiatu 

Chodzieskiego oddał w użyczenie na rzecz Powiatu nieruchomość opisaną w § 1 uchwały. 

Umowa użyczenia została zawarta w dniu 26 kwietnia 2001r. na czas nieokreślony. Zgodnie             

z umową Powiat ponosi koszty utrzymania nieruchomości, m. in. podatek od nieruchomości, 

ubezpieczenie, koszty eksploatacyjne, koszty napraw i ewentualnych remontów.                        

Ww. uchwałą Zarząd wyraził również zgodę na dokonanie przez RSPR w Poznaniu 

darowizny mienia ruchomego na rzecz Powiatu. Umowa darowizny została zawarta w dniu 

26 kwietnia 2001r. 

 Zarząd Powiatu Chodzieskiego zwrócił się do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego z prośbą o przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatu                   

w drodze darowizny, w celu dalszego realizowania powierzonych zadań z zakresu transportu 

sanitarnego. We wniosku Zarząd Powiatu wskazał, iż realizowane zadania polegające                    

w szczególności na transporcie i przewozie osób albo materiałów biologicznych i materiałów 

wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, uczestnictwie w ratownictwie 

drogowym i medycznym pozostawaniu w gotowości do przewozu i transportu,                              

są wykonywane przez Powiat nieodpłatnie. 

Na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2009r. Zarząd Województwa wyraził zgodę                        

na podjęcie działań zmierzających do przekazania przedmiotowej nieruchomości w drodze 

darowizny na rzecz Powiatu. 

Wartość nieruchomości będącej przedmiotem darowizny, podana w operacie 

szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wynosi 

157.000,00 zł (w tym wartość gruntu 39.250,00 zł, wartość budynków 117.750,00 zł)  

Koszty zawarcia umowy darowizny będą obciążać obdarowanego.  

 W świetle powyższego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 


