
 

 
Załącznik do Zarządzenia  Nr …………………/2021 

Starosty Poznańskiego 
z dnia ………………………… 2021 r. 

 

Starosta Poznański 
 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) przekazuje do publicznej wiadomości: 

 
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania 
w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na rzecz Stowarzyszenia Twoja 

Ziemia Pobiedziska  
 

 
Przeznaczenie nieruchomości: 
Działka nr 26 w Jerzynie nie jest  objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pobiedziska, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr 
V/40/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., przewiduje się przeznaczyć działkę pod zabytkowe cmentarze. Dla 
działki została wydana decyzja nr BIR-7331/243/2004 sygn. BIR-7331/243/2004 dla inwestycji 
polegającej na budowę sieci elektroenergetycznej (linia kablowa). 
 
Sposób zagospodarowania nieruchomości: 
Opis użytków: Nieużytki (N) 
 
Opis nieruchomości: 
Przedmiotowa działka jest niezabudowana, porośnięta nieuporządkowaną roślinnością drzewiastą 
i krzewiastą, zajęta pod cmentarz, który nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków, 
natomiast wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków województwa wielkopolskiego, jak i w 
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pobiedziska. 
 
Cel oddania nieruchomości w użyczenie: 
Celem oddania ww. nieruchomości w użyczenie jest upamiętnienie znajdującego się na nieruchomości 
cmentarza ewangelickiego i uporządkowanie nieruchomości. Zakres planowanych prac 
na nieruchomości pismem z dnia 17 września 2020 r, znak KZ.4123.7.85.2020.VI został pozytywnie 
zaopiniowany przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1990), wywiesza się na okres 21 dni. 
 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Hanna Rokus, tel. (061)8418-846 

Miejscowość 
(obręb ewidencyjny, arkusz 

mapy) 
Nr działki Powierzchnia działki 

Nr księgi 
wieczystej 

Gmina Pobiedziska  
(obręb 0012 Jerzyn, arkusz 

mapy 1) 

26 0.1400 ha 
 

Jerzyn Tom I, Karta 20, 
zamknięta dnia 20 lutego 

2013 r. (nieruchomość 
w trakcie regulacji stanu 

prawnego) 


