
UCHWAŁA NR 964/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 4 sierpnia 2011r. 
 
 

w sprawie: wyra żenia zgody na budow ę linii kablowej SN 6,0kV na nieruchomo ści 
przy ul. G ąsiorowskich 7 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.) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XX/296/2000 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000r. w sprawie określenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 10, poz. 112 z późn. 
zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na budowę linii kablowej SN 6,0kV przez inwestora, tj. ENEA 
Operator Sp. z o.o. Poznań ul. Strzeszyńska 58, na działkach położonych w Poznaniu 
przy ul. Gąsiorowskich 7  o nr ewid.  40 i 41, arkusz mapy 10, obręb Łazarz, miasto 
Poznań, o łącznej powierzchni  pow. 0,1961 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW 
PO1P/00218746/6 Sądu Rejonowego w Poznaniu, stanowiących własność 
Województwa Wielkopolskiego. 

2. Wykonanie linii kablowej nastąpi na koszt inwestora. 
3. Po zakończeniu inwestycji inwestor zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                 
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego               
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 964/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 4 sierpnia 2011r. 

 
 

Nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich 7, oznaczona jako 
działki nr 40 i 41 stanowi własność Województwa Wielkopolskiego.  

Pan Wit Łożyński w imieniu inwestora, tj. ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań ul. 
Strzeszyńska 58, zwrócił się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę linii kablowej SN 6,0kV na ww. nieruchomości. Inwestycja ta ma na 
celu zmianę zasilania stacji transformatorowej K-60 PKP należącej i posadowionej na 
terenie PKP przez powiązanie ze stacją MST 731 znajdującej się na działce będącej 
własnością Województwa Wielkopolskiego. 

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 


