
UCHWAŁA NR 1013/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 29 SIERPNIA 2011r.  
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na przebudowę parkingu przez Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Koninie 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na przebudowę parkingu przez Wojewódzki Szpital Zespolony                      
w Koninie, znajdującego się na nieruchomości położonej w Koninie, przy ul. Szpitalnej 45, 
oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Pawłówek, arkusz mapy 6 i 7, działki: nr 298/3            
o pow. 1,0447 ha, nr 298/4 o pow. 0,3171 ha, nr 299/1 o pow. 0,3616 ha, nr 327/4                       
o pow. 0,2230 ha, nr 326/4 o pow. 0,1490 ha, nr 326/3 o pow. 0,2654 ha, nr 325/4                      
o pow. 0,1556 ha, nr 325/3 o pow. 0,0187 ha, nr 325/2 o pow. 0,7546 ha, nr 294/1                        
o pow. 0,9722 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KN1N/00024297/6. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii               
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego               
w Poznaniu i Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1013/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z DNIA 29 SIERPNIA 2011r.  

 
 
 

 Nieruchomość szczegółowo opisana w § 1 uchwały stanowi własność 
Województwa Wielkopolskiego i znajduje się w użyczeniu Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie. 
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zwrócił się z wnioskiem do Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na przebudowę parkingu, celem 
utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych na nieruchomości położonej w Koninie, 
przy ul. Szpitalnej 45. 
 Obecnie liczba miejsc postojowych jest niewystarczająca dla potrzeb Szpitala. 
Dodatkowe miejsca parkingowe zostaną wydzielone z części pasa zieleni wraz                          
z chodnikiem, o długości ok. 155 m znajdującego się przed budynkiem D od strony ulicy 
Szpitalnej. 

Wraz z przebudową zostanie zmieniona organizacja ruchu. 
 Zgodnie z wnioskiem Szpitala Prezydent Miasta Konina przekazał nieodpłatnie              
500 m2 kostki brukowej na przebudowę nawierzchni parkingowej. 
 Przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji wymaga zgody właściciela 
nieruchomości, reprezentowanego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie województwa przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Jednocześnie Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom 
jako merytorycznie nadzorujący działalność statutową Szpitala, przychyla się do wniosku     
i nie widzi przeciwwskazań do wyrażenia zgody na wnioskowaną przebudowę parkingu. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
 
 

  
Tomasz Bugajski 

 

 Członek Zarządu 


