
UCHWAŁA NR 911/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 19 LIPCA 2011 r. 
 
 

w sprawie: wyra Ŝenia zgody na budow ę kabla telekomunikacyjnego  na 
nieruchomo ści w Nowym Tomy ślu, działka nr 1861  

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XX/296/2000 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie określenia 
zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub 
wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 10, poz. 112 
z późn. zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

1. WyraŜa się zgodę na budowę kabla telekomunikacyjnego do budynku połoŜonego przy 
ul. Poznańskiej 42 w Nowym Tomyślu przez Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Telekomunikacyjnego ,,Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 1a w Kostrzynie 
Wlkp. na rzecz inwestora, tj. Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Twardej 18, przez działkę połoŜoną w Nowym Tomyślu, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako: obręb Nowy Tomyśl, ark. mapy 8, działka nr 1861, o pow. 0.4535 ha, 
zapisaną w księdze wieczystej KW PO1N/00027275/5 Sądu Rejonowego w Nowym 
Tomyślu, stanowiącą w 1/3 części własność Województwa Wielkopolskiego. 

2. Planowany przebieg kabla telekomunikacyjnego przedstawia mapka: ,,Budowa 
przyłącza do budynku GDDKiA Nowy Tomyśl ul. Poznańska 42”, stanowiąca załącznik 
do uchwały.  

3. Wykonanie przyłącza nastąpi na koszt inwestora. 
4. Po zakończeniu inwestycji inwestor zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do 

stanu pierwotnego. 
 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii 
Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu i Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 

 



U z a s a d n i e n i e 
do uchwały Nr 911/2011  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 19 lipca 2011 r. 

 
 

 Nieruchomość połoŜona w Nowym Tomyślu, szczegółowo opisana w § 1 ust. 1 
uchwały, stanowi w 1/3 części własność Województwa Wielkopolskiego, w 1/3 części 
własność Skarbu Państwa i w 1/3 części Powiatu Nowotomyskiego. Udział przypadający 
na Województwo Wielkopolskie znajduje się w  trwałym zarządzie Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  
 Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego ,,Zachód” Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Polnej 1a w Kostrzynie Wlkp., działając w imieniu spółki 
Telekomunikacja Polska S.A. z  siedzibą w  Warszawie, zwróciło się do Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z  wnioskiem o  pozwolenie na budowę kabla 
telekomunikacyjnego, poprowadzonego przez działkę nr 1861, która jest w 1/3 części 
własnością Województwa Wielkopolskiego, do siedziby GDDKiA przy ul. Poznańskiej 42    
w Nowym Tomyślu. 
  Przebieg liniowego urządzenia telekomunikacyjnego przedstawiony jest na mapce 
,,Budowa przyłącza do budynku GDDKiA Nowy Tomyśl ul. Poznańska 42”, stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. 
  Jednocześnie WZDW w Poznaniu jako trwały zarządca części ww. nieruchomości 
akceptuje wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Telekomunikacyjnego „Zachód”                  
Sp. z o.o. o wyraŜenie zgody na przedmiotową budowę.  
  PoniewaŜ po zakończeniu inwestycji inwestor doprowadzi teren inwestycji do stanu 
pierwotnego, a inwestycję przeprowadzi na własny koszt, podjęcie niniejszej uchwały jest  
uzasadnione. 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
 


