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Informacja o stanie mienia powiatowego wg stanu na dzień  

31 grudnia 2017 roku 
 

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA POWIATU POZNAŃSKIEGO PO 31.12.2016 r.                   

(do 31.12.2017 r.) 

 

I. Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872 ze zm.), Wojewoda Wielkopolski 

wydał od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 15 decyzji potwierdzających nabycie przez 

Powiat Poznański prawa własności następujących nieruchomości: 

1. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.01.2017 r. nr SN-V.7533.204.2015.8 

dotycząca działki nr 452 położonej w Buku,  

2. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.09.2017 r. nr SN.V-5.77240-128/10 

dotycząca działki nr 69 położonej na terenie gminy Dopiewo, obręb Konarzewo, 

3. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.06.2017 r. nr SN.V-8.77240-170/10 

dotycząca działki nr 31 położonej na terenie gminy Dopiewo, obręb Konarzewo, 

4. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.08.2017 r. nr SN.V-8.77240-194/10 

dotycząca działki nr 173 położonej na terenie gminy Dopiewo, obręb Konarzewo, 

5. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2017 r. nr SN-V.7533.196.2017.5 

dotycząca działki nr 383 położonej na terenie miasta Kórnik, obręb Bnin, 

6. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.07.2017 r. nr SN-V.7533.201.2017.3 

dotycząca działek nr 312 oraz 315 położonych na terenie miasta Kórnik, obręb Bnin, 

7. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.01.2017 r. nr SN-V.7533.322.2016.8 

dotycząca działki nr 390/1 położonej na terenie gminy Kórnik, obręb Radzewo, 

8. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.07.2017 r. nr SN-V.7533.200.2017.3 

dotycząca działki nr 299/2 położonej na terenie gminy Mosina, obręb Pecna, 

9. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.02.2017 r. nr SN-V.7533.329.2016.5 

dotycząca działki nr 185 położonej na terenie gminy Mosina, obręb Radzewice, 

10. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.01.2017 r. nr SN-V.7533.28.2016.3 

dotycząca działki nr 211/2 położonej na terenie gminy Murowana Goślina, obręb 

Boduszewo, 

11. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.03.2017 r. nr SN.V-3.77240-262/09 

dotycząca działki nr 335 położonej na terenie gminy Stęszew, obręb Strykowo, 

12. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.01.2017 r. nr SN-V.7533.344.2016.2 

dotycząca działki nr 525/1 położonej na terenie gminy Suchy Las, obręb Golęczewo, 

13. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.01.2017 r. nr SN-V.7533.348.2016.2 

dotycząca działki nr 307/3 położonej na terenie gminy Suchy Las, obręb Golęczewo, 

14. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.01.2017 r. nr SN-V.7533.200.2013.5 

dotycząca działki nr 397/3 położonej na terenie gminy Suchy Las, obręb Golęczewo, 

15. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2017 r. nr SN-V.7533.385.2013.5 

dotycząca działki nr 127 położonej na terenie gminy Tarnowo Podgórne, obręb Ceradz 

Kościelny. 
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II. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872 ze zm.), Wojewoda Wielkopolski 

wydał od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 19 decyzji potwierdzających nabycie przez 

Powiat Poznański prawa własności następujących nieruchomości: 

1. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017 r. nr SN-VI.7532.2.40.2017.11 

dotycząca działki nr 142 położonej na terenie gminy Buk, obręb Otusz; wartość 

nieruchomości – 6.825.000,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej 

załącznikiem do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

2. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.05.2017 r. nr SN-VI.7532.2.113.2017.5 

dotycząca działek nr 699/1 oraz 699/3 położonych na terenie gminy Buk, obręb Wielka 

Wieś; wartość działek: nr 699/1 – 1.097.460,00 zł, nr 699/3 – 495.430,00 zł, wynikające             

z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

3. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.03.2017 r. nr SN-VI.7532.2.34.2017.5 

dotycząca działek nr 1833 oraz 1913/2 położonych w Mosinie; wartość działek: nr 1833 – 

1.119.936,00 zł, nr 1913/2 – 458.584,00 zł, wynikające z karty inwentaryzacyjnej będącej 

załącznikiem do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

4. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.03.2017 r. nr SN-VI.7532.2.295.2016.8 

dotycząca działek nr 2748, 2523, 2711 oraz 2715 położonych w Mosinie; wartość działek: 

nr 2748 – 209.304,00 zł, nr 2523 – 74.784,00 zł, nr 2711 – 82.384,00 zł, nr 2715 – 

48.944,00 zł, wynikające z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego, 

5. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.01.2017 r. nr SN-VI.7532.2.293.2016.9 

dotycząca działki nr 430/2 położonej na terenie gminy Mosina, obręb Krosno; wartość 

nieruchomości – 95.000,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem 

do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

6. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.03.2017 r. nr SN-VI.7532.2.47.2016.6 

dotycząca działki nr 88 położonej na terenie gminy Mosina, obręb Drużyna; wartość 

nieruchomości – 2.204.000,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej 

załącznikiem do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

7. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.04.2017 r. nr SN-VI.7532.2.433.2016.7 

dotycząca działek nr 297/1, 297/2 oraz 297/3 położonych na terenie gminy Pobiedziska, 

obręb Biskupice; wartość działek: nr 297/1 – 247.520,00 zł, nr 297/2 – 749.700,00 zł,        

nr 297/3 – 276.080,00 zł, wynikające z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do 

decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

8. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.03.2017 r. nr SN-VI.7532.2.31.2017.6 

dotycząca działek nr 57/1 oraz 75 położonych na terenie gminy Pobiedziska, obręb 

Kociałkowa Górka; wartość działek: nr 57/1 – 3.772.300,00 zł, nr 75 – 622.251,00 zł, 

wynikające z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego, 

9. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.02.2017 r. nr SN-VI.7532.2.41.2017.7 

dotycząca działki nr 175 położonej na terenie gminy Pobiedziska, obręb Promienko; 

wartość nieruchomości – 571.200,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej 

załącznikiem do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

10. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.03.2017 r. nr SN-VI.7532.2.33.2017.5 

dotycząca działki nr 92/1 położonej na terenie gminy Pobiedziska, obręb Wójtostwo; 
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wartość nieruchomości – 499.800,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej 

załącznikiem do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

11. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.08.2017 r. nr SN-VI.7532.2.149.2016.4 

dotycząca działki nr 2095/8 położonej w Puszczykowie; wartość nieruchomości – 

628.740,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego, 

12. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.06.2017 r. nr SN-VI.7532.2.31.2016.7 

dotycząca działek nr 118 oraz 463 położonych na terenie gminy Stęszew, obręb 

Strykowo; wartość działki nr 118 – 210.120,00 zł, nr 463 – 2.035.920,00 zł, wynikające        

z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

13. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.05.2017 r. nr SN-VI.7532.2.329.2016.8 

dotycząca działki nr 1067 położonej w Suchym Lesie; wartość nieruchomości – 

296.217,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego, 

14. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.04.2017 r. nr SN-VI.7532.2.27.2016.7 

dotycząca działki nr 4/2 położonej na terenie gminy Swarzędz, obręb Jasin; wartość 

nieruchomości – 106.200,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem 

do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

15. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.02.2017 r. nr SN-VI.7532.2.503.2016.7 

dotycząca działki nr 189 położonej na terenie gminy Swarzędz, obręb Zalasewo; wartość 

nieruchomości – 2.531.100,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej 

załącznikiem do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

16. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.04.2017 r. nr SN-VI.7532.2.29.2016.7 

dotycząca działki nr 4/1 położonej na terenie gminy Swarzędz, obręb Jasin; wartość 

nieruchomości – 812.076,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem 

do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

17. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.04.2017 r. nr SN-VI.7532.2.28.2016.7 

dotycząca działek nr 4/3 oraz 4/4 położonych na terenie gminy Swarzędz, obręb Jasin; 

wartość działki nr 4/3 – 637.200,00 zł, nr 4/4 – 53.100,00 zł, wynikające z karty 

inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

18. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.02.2017 r. nr SN-VI.7532.2.358.2016.12 

dotycząca działki nr 272/4 położonej na terenie gminy Tarnowo Podgórne, obręb 

Lusowo; wartość nieruchomości – 722.978,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej 

będącej załącznikiem do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 

19. decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.04.2017 r. nr SN-VI.7532.2.169.2016.7 

dotycząca działki nr 564 położonej w Tarnowie Podgórnym; wartość nieruchomości – 

38.600,00 zł wynikająca z karty inwentaryzacyjnej będącej załącznikiem do decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego. 
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III. Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U.2018.121 ze zm.) w 2017 r. wydano następujące decyzje potwierdzającą nabycie przez 

Powiat Poznański prawa własności nieruchomości: 

1. decyzja Wójta Gminy Komorniki z dnia 01.09.2017 r. nr GN.6831.1.2017 dotycząca działki 

nr 14/1 położonej na terenie gminy Komorniki, obręb Chomęcice, 

2. decyzja Wójta Gminy Rokietnica z dnia 06.04.2017 r. nr RZP.6831.17.2017 dotycząca 

działki nr 94/1 położonej na terenie gminy Rokietnica, obręb Bytkowo. 

 

 

IV. Na podstawie art. 11 a ust. 1 oraz art. 11 f ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych                    

(Dz.U.2017.1496 ze zm.), Starosta Poznański wydał od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.                        

8 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, potwierdzających nabycie przez 

Powiat Poznański prawa własności następujących nieruchomości:  

1. decyzja nr 14/2017 sygn. WD.6740.10.2017 z dnia 07.06.2017 r. dotycząca działek 

położonych na terenie gminy Dopiewo, obręb Więckowice o numerach: 42/2, 46/2, 50/2, 

47/2, 48/2, 49/2, 68/28, 67/1, 64/1, 103/8, 61/1, 35/2, 103/2, 236/11, 60/3, 59/1, 43/2, 

103/10, 103/12, 103/16, 199/14, 199/12, 199/10, 239/24, 239/19, 245/3, 236/9, 239/21, 

2. decyzja nr 9/2017 sygn. WD.6740.55.2016.EK z dnia 10.03.2017 r. dotycząca działki 

położonej na terenie gminy Dopiewo, obręb Skórzewo o numerze: 559/2 

3. decyzja nr 4/2017 sygn. WD.6740.2.2017.EK z dnia 09.02.2017 r. dotycząca działek 

położonych w Komornikach o numerach: 84/3, 199/8, 200/1, 201/5, 

4. decyzja nr 3/2017 sygn. WD.6740.1.2017.EK z dnia 09.02.2017 r. dotycząca działek 

położonych w Komornikach o numerach: 222/1, 973/1, 

5. decyzja nr 5/2017 sygn. WD.6740.50.2016.EK z dnia 24.02.2017 r. dotycząca działek 

położonych w Rokietnicy o numerach: 122/1, 115/9, 116/6, 123/3, 190/32, 

6. decyzja nr 1/2017 sygn. WD.6740.42.2016 z dnia 05.01.2017 r. dotycząca działek 

położonych na terenie gminy Swarzędz, obręb Garby, działki nr 136/2 oraz 27/2, obręb 

Zalasewo, działki nr 254/4, 17/2 oraz 9/2, 

7. decyzja nr 8/2017 sygn. WD.6740.154.2016.EK z dnia 07.03.2017 r. dotycząca działek 

położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne, obręb Jankowice, o numerach: 249/1, 

476/11, 476/13, 476/15, 476/17, 476/19, 329/30, 329/32, 329/34, 329/36, 321/1, 280/1, 

327/1, 328/1, 330/72, 204/3, 475/11, 475/13, 265/3, 267/1, 268/1, 269/1, 270/1, 271/1, 

272/1, 273/1, 

8. decyzja nr 14/2017 sygn. WD.6740.10.2017 z dnia 07.06.2017 r. dotycząca działek 

położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne, obręb Lusówko, o numerach: 436/1, 

435/5, 435/3, 194/3, 413/2, 222/8, 422/87, 422/28, 422/34, 422/85, 423/30, 423/28, 

423/26, 422/42, 422/83, 422/80, 422/81, 422/5, 422/6, 184/1. 

 

 

V. Aktem notarialnym z dnia 21.12.2017 r. rep. A nr 11469/2017, Powiat Poznański nabył od 

Skarbu Państwa w drodze umowy darowizny prawo własności działek nr 45/67 oraz 45/69  

położonych w Bolechowie – Osiedle, gm. Czerwonak, z przeznaczeniem na realizację zadań 

własnych Powiatu z zakresu edukacji publicznej. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 

łącznie za obie działki 520.500,00 zł. 
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VI. Aktem notarialnym z dnia 28.07.2017 r. rep. A nr 6669/2017 Powiat Poznański nabył                       

w drodze umowy sprzedaży prawo własności działki nr 351/1 położonej w Zalasewie,                      

gm. Swarzędz, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu edukacji 

publicznej. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 66.770,00 zł. 

 

 

VII. Aktem notarialnym z dnia 21.12.2017 r. rep. A nr 4945/2017 Powiat Poznański nabył                        

w drodze umowy sprzedaży prawo własności działek nr 192/3 oraz 192/4 położonych                          

w Czapurach, gm. Mosina. Wartość przedmiotu umowy wyniosła łącznie za obie działki 

19.800,00 zł. 

 

 

VIII. W związku z zawiadomieniem z dnia 08.06.2017 r. Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto 

w Poznaniu z zasobu nieruchomości Powiatu Poznańskiego wykreślono działki nr 459/6, 

456/3 oraz 461/1 położone na terenie gminy Czerwonak, obręb Potasze. Działki stanowią 

obecnie własność Gminy Czerwonak na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 17.09.2009 r. 

nr 314/XLIII/2009 zaliczającej drogi powiatowe na terenie Gminy Czerwonak do kategorii 

dróg gminnych oraz Uchwały Rady Powiatu nr XXXIII/273/III/2009 z dnia 30.09.2009 r.                       

o pozbawieniu drogi nr 2433P kategorii drogi powiatowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


