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UCHWAŁA  
 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

NR III/31/11 
 

z dnia 24 stycznia 2011 roku 
 

w sprawie: udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności gruntu na rzecz 
użytkownika wieczystego tj. Powiatu Obornickiego 

 

                 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 użytkownika 

wieczystego, tj. Powiatu Obornickiego darowizny prawa własności gruntu, położonego                 

w Kowanówku gm. Oborniki, oznaczonego w ewidencji gruntów jako obręb Kowanówko, 

arkusz mapy 1, działki: nr 352/4 o pow. 0,4281 ha, zapisanego w księdze wieczystej                      

KW nr PO1O/00000120/0, nr 352/6 o pow. 0,0691 ha i nr 352/8 o pow. 0,0603 zapisanego           

w księdze wieczystej KW nr PO1O/00034343/6. 

 

§ 2 
 

Darowizny nieruchomości dokonuje się: 

1/ na cel publiczny, prowadzenie placówki oświatowo-wychowawczej – działka nr 352/4; 

2/  na cele drogowe – działki nr 356/6 i nr 352/8. 

 

 
§ 3 

 
W przypadku wykorzystania nieruchomości na inne cele niż określone 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 III/31/11 
z dnia  24 stycznia 2011 roku 

 

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. 

Przedmiotowy grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym Powiatu Obornickiego. 

Działka nr 352/4 zabudowana jest budynkiem szkoły (stanowiącym odrębny od gruntu 

przedmiot własności Powiatu Obornickiego), w której, na podstawie stosownej umowy 

zawartej z Dyrektorem szkoły, Powiat Obornicki prowadzi Zespół Szkół Specjalnych, 

oferując zajęcia edukacyjne i wychowawcze dla uczniów z różnym stopniem upośledzenia              

z całego powiatu. Budynek szkoły jest systematycznie remontowany przez Dyrekcję Szkoły        

i Powiat, który sfinansował remont elewacji. Szkoła szczyci się 33 letnim dorobkiem, jest 

doskonale zorganizowana i wyposażona. 

Działki nr 352/6 i 352/8 stanowią ciąg pieszo-rowerowy, który zbudował Powiat 

Obornicki celem poprawy ruchu wzdłuż drogi nr 11. 

Starosta Powiatu Obornickiego zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Województwa                  

o przekazanie ww. gruntu na rzecz Powiatu w drodze darowizny.  

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2010r. Zarząd Województwa wyraził zgodę                    

na podjęcie działań zmierzających do przekazania przedmiotowej nieruchomości w drodze 

darowizny na rzecz Powiatu. 

Wartość gruntu będącego przedmiotem darowizny szacuje się na kwotę 93.470,00 zł.   

Koszty zawarcia umowy darowizny będą obciążać obdarowanego.  

 W świetle powyższego podjęcie uchwały jest w pełni zasadne. 


