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        Pan 

Dominik Michalak 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Mosinie 

/w miejscu/ 

 

 

W odpowiedzi na pisemne zapytanie radnej Pani Jolanty Szymczak, wystosowane dnia 

5 maja 2022 r. dotyczące udostępnienia korespondencji w sprawie nieruchomości o nr ewid 

1205/11, jaką w miesiącach luty – kwiecień 2022 r. prowadził Burmistrz Gminy Mosina, 

niniejszym informuję: 

 
 Dnia 18 lutego 2022 r. Burmistrz Gminy Mosina zwrócił się do Starosty Poznańskiego z 

wnioskiem o wyrażenie zgody i wszczęcie postępowania w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)  

w sprawie darowizny na rzecz Gminy Mosina nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie, jako dz. 

nr 1205/11. 

Odpowiadając na opisany powyżej wniosek Starosta Poznański poinformował, iż 

przedmiotowa nieruchomości nie znajduje się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, 

którym gospodaruje wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, ani w zasobie 

Powiatu Poznańskiego, którym gospodaruje Zarząd Powiatu w Poznaniu. 

Udzielona przez Starostę odpowiedź ni jak się ma do zgody, jakiej udzielił Powiatowi 

Poznańskiemu – Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu, wykonując zadania z zakresu 

administracji rządowej, ma dysponowanie przedmiotową nieruchomością. 

 Opisany powyżej stan rzeczy rodzi konieczność ustalenia faktycznego stanu własności 

przedmiotowej nieruchomości, celem ustalenia organu, do którego Burmistrz będzie mógł 

wystąpić z wnioskiem o darowiznę. 

 Przypominam również, o czym niejednokrotnie już wspominano we wcześniejszych 

wyjaśnieniach, jakie składane były na wnioski Radnych Gmina Mosina (w tym Pani Jolanty 

Szymczak), iż Gmina otrzymała w 2020 roku decyzję Wojewody Wielkopolskiego, na mocy 

której odmówiono Gminie komunalizacji przedmiotowej nieruchomości. 

 



 

 Jednocześnie informuję, iż chcąc dokonać kompleksowej regulacji stanów własności 

nieruchomości sąsiednich, które wchodzą w skład układu komunikacyjnego przejścia 

podziemnego, zlokalizowanego w ciągu ulicy Sowinieckiej w Mosinie, Burmistrz Gminy Mosina 

wystąpił dnia 18 lutego 2022 r. do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z wnioskiem o rozważenie 

możliwości ewentualnego przekazania prawa do nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 

działka nr 1205/10, na rzecz Gminy Mosina. 

 Do dnia dzisiejszego Burmistrz nie otrzymał odpowiedzi na powyższy wniosek.  

 
 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
- kopia pisma do Starosty Poznańskiego z dnia 18 lutego 2022 r., 
- kopia pisma Starosty Poznańskiego z dnia 10 marca 2022 r., 
- kopia pisma Starosty Poznańskiego z dnia 18 listopada 2019 r., 
- kopia pisma do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lutego 2022 r. 
 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 
1. Adresat – 1 egz. 
2. GG aa – 1 egz. 

 
 
Sprawę prowadzi: Kinga Wolarczak 
Referat Geodezji i Nieruchomości 
tel. 61-810-95-74, pok. 117 
kinga.wolarczak@mosina.pl 


