
UCHWAŁA NR 1460/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 22 grudnia 2011 r. 
 
 

w sprawie: wyra żenia zgody na przeprowadzenie ruroci ągu światłowodowego przez 
firm ę ,,AWOTEL” Andrzej Wołod źko z siedzib ą w Poznaniu na 
nieruchomo ści poło żonej 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 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 rurociągu światłowodowego przez firmę 
,,AWOTEL” Andrzej Wołodźko z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Byczyńskiej 8a, 
działającej na rzecz inwestora, tj. spółki ,,INEA” S.A. na nieruchomości położonej 
w Nowym Tomyślu, przy ul. Poznańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb 
Nowy Tomyśl, ark. mapy 8, działka nr 1861 o pow. 0,4535 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, 
KW nr PO1N/00027275/5. 

2. Przebieg planowanego rurociągu światłowodowego przedstawia dokument stanowiący 
załącznik do uchwały: ,,Przebieg trasowy linii optotelekomunikacyjnej”.  

3. Wykonanie inwestycji nastąpi na koszt wnioskodawcy. 
4. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca zobowiązany jest do doprowadzenia terenu 

do stanu pierwotnego. 
 
 

§ 2 
 

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

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



U z a s a d n i e n i e 
do uchwały Nr 1460/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 22 grudnia 2011 r. 

 
 
 

 Nieruchomość położona w Nowym Tomyślu, przy ul. Poznańskiej, szczegółowo 
opisana w § 1 ust. 1 uchwały, stanowi w trzech równych częściach współwłasność 
Województwa Wielkopolskiego, Skarbu Państwa i Powiatu Nowotomyskiego. 
 Województwo Wielkopolskie nabyło 1/3 części przedmiotowej nieruchomości na 
podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr RR.VIII.77232/42/2002-2004/2 z dnia 
10 sierpnia 2004 r. 
 Działka nr 1861 zabudowana jest budynkami: administracyjno – socjalnym, 
gospodarczym, portierni oraz garażu i pozostaje w trwałym zarządzie WZDW w Poznaniu. 
 Dnia 7 listopada 2011 r. firma ,,AWOTEL” Andrzej Wołodźko z siedzibą 
w Poznaniu, działająca na rzecz inwestora, spółki ,,INEA” S.A., zwróciła się do Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez działkę 
nr 1861 rurociągu światłowodowego w postaci dwóch rur ułożonych na głębokości 
1 metra. 
 Jak wynika z pisma firmy ,,AWOTEL”, zgodę na przeprowadzenie przedmiotowej 
inwestycji wyrazili już pozostali współwłaściciele nieruchomości, tj. Skarb Państwa i Powiat 
Nowotomyski. 
 Przebieg projektowanego rurociągu światłowodowego przedstawiony jest 
w dokumencie ,,Przebieg trasowy linii optotelekomunikacyjnej”, stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

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

Krzysztof Grabowski 

Członek Zarządu 
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