
UCHWAŁA  NR 847/2011 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 6 lipca 2011r. 
 
 
 
w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia 
   oraz oddania ich w najem.   
 
 
 
 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.),  art. 13 ust. 1, art. 35 
ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami                    
(Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.  
 
Postanawia się oddać w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas określony                 
do dnia sprzedaży, nie dłużej niż na 1 rok, garaże o łącznej powierzchni 38,50 m2, 
położone w Kościanie przy ul. 27 Stycznia 10 na nieruchomości oznaczonej                         
w ewidencji gruntów jako obręb Kościan, arkusz mapy 26, działka nr 2639/1                     
o pow. 879 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 48725 oraz działka nr 2645                  
o pow. 1386 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW PO1K/00051451/7. 
 
 

§ 2.  
 

Postanawia się sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i dokonać jego wywieszenia z dniem                
12 lipca 2011r.  na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu w budynku przy pl. Wolności 18, III piętro oraz 
zamieścić informację o wywieszeniu wykazu w "Głosie Wielkopolskim". 
 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                      
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                                   
w Poznaniu. 
 
 

§ 4.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 847/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

Z DNIA 6 lipca 2011r. 
 
 
 
 
 Nieruchomość położona w Kościanie opisana w § 1 uchwały stanowi własność 

Województwa Wielkopolskiego.  

 Przedmiotowa nieruchomość, w związku z jej zbędnością dla potrzeb 

Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kościanie, dotychczasowego 

użytkownika, została przeznaczona do sprzedaży. Ponieważ na dotychczas 

wyznaczone przetargi nie zgłosili się oferenci zainteresowani jej zakupem,                         

a jednocześnie wpłynęły wnioski osób fizycznych dotyczące wynajęcia pomieszczeń 

na cele garażowe, zasadnym jest wynająć te pomieszczenia do momentu zbycia 

nieruchomości. 

 Wynajęcie pomieszczeń na okres 1 roku pozwoliłoby na pozyskanie środków 

finansowych, które zostałyby przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych                  

z utrzymaniem nieruchomości.  

 Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.                       

 

Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 
 


