
UCHWAŁA  NR 1289/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 10 listopada 2011r. 
 
 
 

w sprawie:  wyrażenia zgody na dokonanie prac modernizacyjnych   
         przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.  
 
 
 
 
 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 zgodę na dokonanie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu położenia instalacji sieciowej dla telefonów i internetu                  
w pokojach nr 233, 234, 235, 231 zlokalizowanych na II piętrze budynku położonego 
przy ul. Kolegialnej 4 w Kaliszu posadowionego na nieruchomości oznaczonej                
w ewidencji gruntów jako obręb Śródmieście, arkusz mapy 1, działka nr 15/14            
o pow. 2512 m2, działka nr 15/13 o pow. 1076 m2 zapisanej w księdze wieczystej  
KW KZ1A/00065358/5 stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego                 
w udziale w wysokości 41645/344740. 
2.  Prace i koszty związane z położeniem instalacji pokryje firma TP.S.A.    
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                     
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                      
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego         
w Poznaniu. 
 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 1289/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

Z DNIA 10 listopada 2011r.  
 
 
 

Nieruchomość położona w Kaliszu opisana w § 1 uchwały stanowi własność 

Województwa Wielkopolskiego w udziale w wysokości 41645/344740. Zgodnie                 

z umową dotyczącą rozliczania mediów i usług zawartą dnia 23 grudnia 2010r.              

z drugim współwłaścicielem tj. Skarbem Państwa – Wielkopolskim Urzędem 

Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18 na ww. udział 

składają się zlokalizowane na II piętrze następujące pokoje o numerach: 233, 234, 

235, 231 o łącznej powierzchni 55,38 m2 

 Z pokoi tych obecnie korzysta Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego           

w Poznaniu na podstawie zawartej umowy najmu.  

  Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zwrócił 

się z wnioskiem o wyrażenie zgody na położenie instalacji sieciowej dla telefonów               

i internetu w zajmowanych pomieszczeniach. Obecna wewnętrzna instalacja jest 

przestarzała, co nie pozwala na uruchomienie internetu.  

 Prace i koszty związane z położeniem instalacji poniesie firma TP. S.A.  

 Jednocześnie zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 umowy najmu nr DG/1/2011 z dnia 

31 lipca 2011r. dokonanie napraw wykraczających poza drobne naprawy, a także 

adaptacja oraz modernizacja wymagają każdorazowej zgody Wynajmującego 

wyrażonej w formie pisemnej. 

 Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.                       

 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
 


