
                                                    ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 
                                                  STAROSTY POZNAŃSKIEGO 
                                                    z dnia 5 maja 2015 roku 

 

w sprawie: dokonania darowizny, na rzecz Gminy Dopiewo, stanowiącej własność Skarbu Państwa 

nieruchomości położonej w Dopiewie w rejonie ul. Ogrodowej 

 

Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 2 i 2a, art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.) oraz Zarządzeniu Nr 208/2015 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny, na rzecz Gminy Dopiewo, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w 

Dopiewie w rejonie ul. Ogrodowej 

§ 1. Postanawiam dokonać darowizny, na rzecz Gminy Dopiewo, stanowiącej własność Skarbu Państwa 

nieruchomości położonej w Dopiewie w rejonie ulicy Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako: obręb 0001 - Dopiewo, arkusz mapy 6, działka nr 825 o pow. 0,0478 ha, zapisana w 

księdze wieczystej KW nr P01P/00296462/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w 

Poznaniu. 

§ 2. Dokonanie darowizny następuje w celu realizacji zadań własnych gminy w postaci budowy i 

utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. 

§ 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 55/2015 
 Z dnia 5 maja 2015 roku 

 

 

Wójta Gminy Dopiewo zwrócił się do Starosty Poznańskiego reprezentującego Skarb Państwa z 

wnioskiem o przekazanie w darowiźnie na rzecz Gminy Dopiewo działki nr 825 w Dopiewie zgodnie z art. 

13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do wniosku dołączono Zarządzenie nr 169/2014 Wójta 

Gminy Dopiewo z dnia 9 lipca 2014 roku w przedmiocie nabycia nieruchomości położonej w Dopiewie od 

Skarbu Państwa, w którego uzasadnieniu wskazano, że działka nr 825 o pow. 478 m
J
, położona w 

Dopiewie stanowi drogę. Ponadto, Wójta Gminy Dopiewo poinformował, że Gmina Dopiewo rozpoczęła 

budowę ulicy Ogrodowej w Dopiewie w skład której wchodzi działka oznaczona geodezyjnie numerem 

825. 

W operacie szacunkowym z dnia 8 lutego 2015 roku wartość rynkowa przedmiotowej 

nieruchomości została oszacowana na kwotę 33.600,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące 

sześćset złotych 00/100). 

Na dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości wyraził zgodę Wojewoda Wielkopolski w 

Zarządzeniu Nr 208/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 roku. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne. 

 

 

 


