
 UCHWAŁA NR   1085/2011  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 15 wrze śnia 2011r.  
 
 
w sprawie: wyra żenia woli przej ęcia od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. L. Perzyny w Kaliszu prawa nieodpłatnego u żytkowania działki 
nr 41/5 poło żonej w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 

 
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 

 
1. Wyraża się wolę przejęcia od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.  
L. Perzyny  w Kaliszu prawa nieodpłatnego użytkowania działki nr 41/5 o pow. 
0,8340 ha położonej w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 7 w obrębie 027 Chmielnik, 
zapisanej w księdze wieczystej KZ1A/00048999/5 i stanowiącej własność 
Województwa Wielkopolskiego. 
2. Przejęcie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy zawartej pomiędzy 
Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kaliszu.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr   1085/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 15 wrze śnia 2011r. 

 
 

Nieruchomość położona w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12, tj. działka  
nr 41/5 zapisana w księdze wieczystej KZ1A/00048999/5, stanowi własność 
Województwa Wielkopolskiego i na podstawie aktu notarialnego Rep.A 3521/2005  
z dnia 8 czerwca 2005r. znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.  

Nieruchomość powstała w wyniku podziału działki nr 41/1 o pow. 3,7680 
ha zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7. 

Działka nr 41/5 przeznaczona jest pod budowę ośrodka radioterapii.  
Wyżej wymieniona inwestycja realizowana będzie przez Wielkopolskie Centrum 
Onkologii w Poznaniu, w ramach zadania pt.: „Przygotowanie koncepcji, 
dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”. 

Mając na uwadze konieczność realizacji ww. zadania przez WCO  
w Poznaniu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził wolę przejęcia prawa 
nieodpłatnego użytkowania działki 41/5 w drodze umowy od WSZ w Kaliszu, która to 
działka następnie zostanie przekazana na rzecz WCO w Poznaniu.  

Podstawą do spisania powyższej umowy będzie, zawarty za 
porozumieniem stron, stosowny protokół uzgodnień. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

Krzysztof Grabowski 

   Członek Zarządu 


