
 

 

Mosina, dnia 31 maja 2022 roku 

GG.6825.30.2019.SK 

Pan 

Michał Zieliński 

Wojewoda Wielkopolski 

al. Niepodległości 16/18 

61 – 713 Poznań 

Gmina Mosina, w imieniu i na rzecz której działa Burmistrz Gminy Mosina, zwraca się 

z wnioskiem o wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego, zmierzającego do 

wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Powiat Poznański, prawa własności 

nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako obręb Mosina, arkusz mapy 22 działka nr 

1205/11 o pow. 0.0234 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1M/00024340/0 

prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie.  

Jak słusznie zostało wskazane w uzasadnieniu decyzji Pana Wojewody  

nr SN-VI.7532.1.451.2017.11 z dnia 30 października 2020 r., wydanej w sprawie odmowy 

stwierdzenia nabycia przez Gminę Mosina, z mocy prawa, nieodpłatnie, z dniem 27 maja 

1990 r. mienia Skarbu Państwa, przedmiotowa nieruchomość w dacie ustawowej 

komunalizacji, była zajęta pod drogę wojewódzką. Z materiału dowodowego, jaki zebrany 

został w trakcie prowadzonego postępowania, a służącego do wydania decyzji odmownej 

wynika, że droga wojewódzka nr 32636 (aktualnie powiatowa 2466P), w skład której wchodzi 

przedmiotowa nieruchomość, została zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich już na mocy 

rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do 

kategorii dróg wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, 

częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, 

ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, przemyskim, siedleckim, sieradzkim, 

suwalskim, rzeszowskim, tarnowskim i zielonogórskim.  

Wszczęcie postępowania i zakończenie go wydaniem decyzji potwierdzającej fakt 

przysługiwania prawa własności przedmiotowej nieruchomości Powiatowi Poznańskiemu 

pozwoli na podjęcie stosownych działań, zmierzających do poprawy stanu technicznego 



 

 

 

zlokalizowanego na przedmiotowej nieruchomości dojścia do przejścia podziemnego 

zlokalizowanego pod torami kolejowymi. 

Jednocześnie nadmieniam, iż Powiat Poznański, dnia 18 listopada 2019 r. wyraził 

zgodę Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu na dysponowanie przedmiotową 

nieruchomością w związku z planowaną inwestycją, co tylko potwierdza fakt faktycznego 

zarządzania i wykorzystywania przedmiotowej nieruchomości przez Powiat. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch 

Załącznik: 

- pismo Starosty Poznańskiego nr ZN.0644.456.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. 

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


