
ZARZĄDZENIE Nr 32/2016     

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

  z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie: nabycia przez Skarb Państwa, w drodze umowy darowizny, stanowiącej własność Gminy Dopiewo 

działki nr 738/15 położonej w Dopiewie 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, 2 i 2a, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774.) oraz Zarządzenia Nr 94/16 Wojewody Wielkopolskiego z 

dnia 16.03.2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Skarb Państwa, w drodze darowizny, 

nieruchomości położonej w Dopiewie, stanowiącej własność Gminy Dopiewo, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Postanawiam przyjąć w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa, stanowiącą własność Gminy Dopiewo 

nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0001 - Dopiewo, arkusz mapy 12, działka 

nr 738/15 o pow. 0,2000 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr P01P/00189373/7. 

§ 2. Dokonanie darowizny następuje na cel publiczny - z przeznaczeniem na budowę Komisariatu Policji w 

Dopiewie. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 32/2016 

Starosty Poznańskiego 

         z dnia 31 marca 2016 roku 

Analiza przestępczości i zmian demograficznych zachodzących na terenie gminy Dopiewo wykazała 

potrzebę budowy, a następnie utworzenia Komisariatu Policji w Dopiewie, w związku z czym, Komendant Miejski 

Policji w Poznaniu wystąpił do Wójta Gminy Dopiewo (pismo z dnia 

25.03.2015 r. nr L.DK-075-17/2015) z wnioskiem o wskazanie i przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki 

budowlanej z przeznaczeniem na budowę Komisariatu. Wniosek ten poparł Starosta Poznański w piśmie z dnia 

30.10.2015 r. nr ZK.5520.19.2015. 

Wobec powyższego, Uchwałą nr Xlll/186/15 Rada Gminy Dopiewo z dnia 23.11.2015 r., wyraziła zgodę na 

przekazanie w drodze darowizny prawa własności działki nr 738/15 w Dopiewie na rzecz Skarbu Państwa. 

Przedmiotowa działka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Dopiewo w rejonie ul. Łąkowej i Wyzwolenia, zatwierdzonym Uchwałą nr IX/100/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 

29.06.2015 r. przeznaczona jest pod zabudowę usługową (U), na której istnieje możliwość realizacji m. in. 

obiektów usług administracji. 

Działka ta usytuowana jest po południowej stronie ul. Łąkowej w Dopiewie, posiada kształt zbliżony 

wyglądem do regularnego czworoboku. Jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta roślinnością 

trawiastą z pojedynczymi drzewami oraz pozostałościami utwardzeń betonowych. Działka nie posiada 

wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej, posiada jednak do niej pełny dostęp. W bezpośrednim 

sąsiedztwie przeważają grunty niezabudowane oraz pojedyncza zabudowa gospodarcza. 

Starosta Poznański wystąpił do wojewody o wyrażenie zgody na przyjęcie w drodze darowizny na rzecz 

Skarbu Państwa prawa własności ww. działki, zgodnie z art. 13 ust 2 i 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Wojewoda Wielkopolski wydając Zarządzenie Nr 94/16 z dnia 

16.03.2016 r. przychylił się do wniosku. 

W operacie szacunkowym z dnia 01.02.2016 r. wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości została 

oszacowana na kwotę 277.740,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset 

czterdzieści 00/100). 

Zgodnie z art. 6 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, budowa i utrzymanie obiektów oraz 

urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego stanowi cel publiczny. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne. 


