
UCHWAŁA NR LI/174/VIII/2022 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 5 września 2022 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto oddania w formie 

darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości 

miejskiej położonej przy ul. Słupskiej 62 

 

 

Na podstawie § 28 ust. 1, w związku z § 9 ust. 1 pkt 9 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta 

Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 

(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 5172), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Opiniuje się pozytywnie planowane przez Miasto oddanie w formie darowizny 

na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości miejskiej położonej 

przy ul. Słupskiej 62 – obr. Krzyżowniki, ark. 08, dz. 12 i 14/4 w przypadku 

uwzględnienia uwagi zawartej w załączniku do uchwały stanowiącego jej 

integralną część.  

2. Opiniuje się negatywnie planowane przez Miasto oddanie w formie darowizny 

na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości miejskiej położonej 

przy ul. Słupskiej 62 – obr. Krzyżowniki, ark. 08, dz. 12 i 14/4 w przypadku nie 

uwzględnienia uwagi zawartej w załączniku do uchwały stanowiącego jej 

integralna część. 

3. Uwaga stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Osiedla 

 
 

Przemysław Polcyn 



UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

 

 

w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto oddania w formie darowizny na rzecz 

Województwa Wielkopolskiego nieruchomości miejskiej położonej 

przy ul. Słupskiej 62 

 

 

W związku z pismem nr GN-V.710.64.2022 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 27 lipca 

2022 r. oraz zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 9 Statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice stanowiącym, 

że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych 

przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 

 

 

 

Wnioskodawca 
Przewodniczący Zarządu Osiedla  

 
 

Witold Puchalski 



Załącznik 
do uchwały nr LI/174/VIII/2022 

Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 
z dnia 5 września 2022 r. 

 
 
 

Uwagi do oddania w formie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego 

nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Słupskiej 62 

 

 

Wpisanie w akcie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości 
miejskiej położonej przy ul. Słupskiej 62 – obr. Krzyżowniki, ark. 08, dz. 12 i 14/4 
zobowiązania obdarowanego o nie wprowadzaniu zmian w sposobie wykorzystania 
wskazanej nieruchomości i zachowaniu obecnego sposobu wykorzystania na cele 
muzealne i integracji społeczności lokalnej. 


