
UCHWAŁA NR  1370/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 r. 
 
 

w sprawie: wyra żenia zgody na przeprowadzenie wymiany ruroci ągu przez 
Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu na 
nieruchomo ści poło żonej w Kaliszu, działka nr 15/10. 

 
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 obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 10, poz. 112 
z późn. zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie wymiany rurociągu azbesto – cementowego 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy 
ul. Nowy Świat 2a, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa 
Wielkopolskiego, położonej w Kaliszu, przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako: obręb Rypinek, ark. mapy 1, działka nr 15/10, o pow. 
0.0040 ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Kaliszu, nr KW KZ1A/00057669/9. 

2. Przebieg wymienianego rurociągu przedstawia dokument stanowiący załącznik do 
uchwały: ,,Kopia aktualnej mapy zasadniczej”.  

3. Wykonanie inwestycji 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. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 



U z a s a d n i e n i e 
do uchwały Nr 1370/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  30 LISTOPADA 2011 r. 

 
 

 Nieruchomość położona w Kaliszu, przy ul. Częstochowskiej, szczegółowo opisana 
w § 1 ust. 1 uchwały, stanowi własność Województwa Wielkopolskiego na p[odstawie 
decyzji Województwa Wielkopolskiego nr GN.Ka 77240/11/01 z dnia 26 stycznia 2001 r., 
zmienioną 29 listopada 2001 r. decyzja nr GN.Ka 77240/70/01. 
 Działka nr 15/10 zajęta jest pod drogę wojewódzką Nr 450 o przebiegu Kalisz – 
Grabów – Opatów, która to droga w granicach Kalisza, to jest miasta na prawach powiatu, 
pozostaje w zarządzę Prezydenta miasta Kalisza, zgodnie z przepisami wynikającymi z 
art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
19, poz. 115 ze zm.). 
 Decyzją nr ZDM.5548.4.57.2011 z dnia 24 marca 2011 r. działający w imieniu 
Prezydenta Miasta Kalisza Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zezwolił na lokalizację 
projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Częstochowskiej. 
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, wnioskiem z 6 
października 2011 r. nr TT-21/04/W/20/11, zwróciło się do Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wymiany rurociągu azbesto – 
cementowego przez działkę nr 15/10. 
 Przebieg inwestycji przedstawiony jest w dokumencie ,,Kopia aktualnej mapy 
zasadniczej”, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 Ponieważ uzyskanie zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego na 
przeprowadzenie inwestycji na nieruchomości stanowiącej własność Województwa 
Wielkopolskiego jest niezbędne dla jej realizacji, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 
 
 

  Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
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