UCHWAŁA NR VI/46/III/99
RADY MIASTA POZNANIA
Z DNIA 12 stycznia 1999 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca
1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa GeodezyjnoKartograficznego GEOPOZ w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada
Miasta Poznania uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXII/177/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie
przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficznego GEOPOZ w
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.
Do zadań Zarządu naleŜy
1)organizacja i prowadzenie katastru miejskiego,
2)realizowanie zadań słuŜby geodezyjnej i kartograficznej miasta,
3)prowadzenie gospodarki nieruchomościami miejskimi,
4)dokonywanie podziałów i rozgraniczania nieruchomości,
5)gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze miasta Poznania,
6)wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
7)wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej”
.
2.§ 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.UpowaŜnia się Dyrektora Zarządu o załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej wynikających z zadań, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania i Dyrektorowi Zarządu
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 15 stycznia 1999 r. i podlega ogłoszeniu przez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania i jego delegaturach oraz
publikację w prasie lokalnej.
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
/-/ Dariusz Lipiński
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/46/III/99
RADY MIASTA POZNANIA

Z DNIA 12 stycznia 1999 r.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. wchodzą w Ŝycie przepisy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z
reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668) nowelizujące ustawę z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.) ustawę z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.)
oraz ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. Nr 123 poz. 781). Przepisy te
przekazują szereg kompetencji z zakresu słuŜby geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki
gruntami Skarbu Państwa oraz wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości w
ręce starostów, których funkcje w miastach na prawach powiatów pełnią prezydenci tych
miast.
Zdaniem Zarządu Miasta Poznania celowym jest powierzenie wykonywania tych zadań
wyspecjalizowanej w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami jednostce miejskiej,
jaką jest - powołany uchwałą Rady Miejskiej Poznania z dnia 25 czerwca
1991 r. - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Stworzy to podstawy do
upowaŜnienia przez Prezydenta Miasta Poznania dyrektora tej jednostki do działania w tym
zakresie w jego imieniu.
Proponowane zmiany stanowią rozszerzenie przedmiotu działalności statutowej Zarządu
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ o zadania nałoŜone na Prezydenta Miasta Poznania
powołanymi wyŜej ustawami oraz dostosowują zapisy uchwały o utworzeniu tej jednostki do
aktualnego stanu prawnego.
Członek Zarządu Miasta Poznania
/-/ Michał Parysek

