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UCHWAŁA  
 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

NR II/10/10 
 

z dnia 20grudnia 2010r. 
 
w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Wielkopolskim                            

a Powiatem Śremskim  
 
                 Na podstawie art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 ust. 3 pkt 5 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 wolę zawarcia z Powiatem Śremskim umowy zamiany nieruchomości położonej 
w Śremie przy ul. Gostyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Śrem, arkusz 
mapy 31, działka nr 2441/1 o pow. 0,2205 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 37017, 
stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego, na nieruchomość położoną w Łęknie                             
gm. Zaniemyśl, oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb 0009 Łękno, arkusz mapy 1, 
działka nr 187/56 o pow. 0,2185 ha, zapisaną w księdze wieczystej Kw nr 36006, stanowiącą 
własność Powiatu Śremskiego. 
 

§ 2 
 
1. Wartość nieruchomości wskazanych w § 1 ustalono na kwotę: 
- 174.620,00 zł – wartość nieruchomości stanowiącej własność Województwa 
Wielkopolskiego, 
- 378.000,00 zł – wartość nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Śremskiego. 
2. Zamiana nieruchomości następuje bez obowiązku dopłaty ze strony Województwa 
Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 
Zawarcie umowy zamiany nastąpi w formie prawem przewidzianej. 
 

§ 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/10/10 
z dnia  20 grudnia 2010r. 

 
 Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały, będąca własnością Województwa 
Wielkopolskiego, w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich                  
w Poznaniu nie jest obecnie wykorzystywana na realizowanie zadań statutowych jednostki.  
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ze względu na potrzebę 
zwiększenia powierzchni do przechowywania sprzętu do bieżącego utrzymywania dróg 
wojewódzkich oraz do magazynowania materiałów przestrzennych WZDW, zwrócił się              
do Zarządu Powiatu w Śremie z wnioskiem o nabycie w drodze zamiany nieruchomości 
Powiatu Śremskiego, położonej w miejscowości Łękno.  

Nieruchomość mająca być przedmiotem zamiany, zarządzana przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Śremie, wykorzystywana była na składowisko sprzętu do zimowego 
utrzymania dróg oraz remontów cząstkowych dróg powiatowych.  

W związku z planowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie przeniesieniem 
sprzętu zimowego do utrzymania dróg na teren powiatu Śremskiego, nieruchomość 
użytkowana dotychczas na terenie gminy Zaniemyśl stała się dla zarządcy dróg powiatowych 
zbędna. 
 Uchwałą nr XLIX/358/10 z dnia 29 września 2010r.  Rada Powiatu w Śremie wyraziła 
zgodę na zamianę nieruchomości opisanych w § 1 bez obowiązku dokonywania dopłat przez 
Województwo Wielkopolskie. 
 Z uwagi na różnicę wartości nieruchomości, koszty zawarcia umowy zamiany              
w formie aktu notarialnego pokryje Województwo Wielkopolskie.  
 Zgodnie z art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami oraz § 3 ust. 3 pkt 5 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, zamiana nieruchomości dokonywana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 
bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości nieruchomości, wymaga 
zgody Sejmiku wyrażonej odrębną uchwałą. 
 W świetle powyższego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 


