
UCHWAŁA NR 1440/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 16 grudnia 2011 r.  
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem w Koninie, przy ul. Szpitalnej 45,                        
z przeznaczeniem na budowę przyłącza telekomunikacyjnego 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 dysponowanie gruntem przez Miasto Konin, stanowiącym część 

nieruchomości położonej w Koninie, przy ul. Szpitalnej 45, określonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako: obręb Pawłówek, arkusz mapy 6 i 7, działki: nr 327/4 o pow. 
0,2230 ha, nr 299/1 o pow. 0,3616 ha, nr 298/4 o pow. 0,3171 ha, nr 298/3 o pow. 
1,0447 ha, nr 293/24 o pow. 3,8941 ha, zapisanej w księdze wieczystej                               
KW KN1N/00024297/6, z przeznaczeniem na budowę przyłącza telekomunikacyjnego. 

2. Planowany przebieg przyłącza telekomunikacyjnego przedstawia mapka pt. ,,Projekt 
budowy przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie”, stanowiąca załącznik do uchwały.  

3. Wykonanie przyłącza nastąpi na koszt inwestora, tj. Miasta Konina. 
4. Po zakończeniu inwestycji inwestor 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 i Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 



UZASADNIENIE  
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 Nieruchomość szczegółowo opisana w § 1 ust. 1 uchwały stanowi własność 
Województwa Wielkopolskiego i znajduje się w użyczeniu Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie. 
 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SATURN” Krzysztof Mocny Kliny działając 
w imieniu i na rzecz Miasta Konina zwróciło się z wnioskiem do Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie o wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane 
dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku WSZ                
w Koninie, przy ul. Szpitalnej 45. 
  Planowany przebieg kabla telekomunikacyjnego przedstawia mapka pt. ,,Projekt 
budowy przyłącza telekomunikacyjnego do budynku Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Koninie”, stanowiąca załącznik do uchwały.  
 Projektowane przyłącze składa się z dwóch rur typu RHDPE 40/3,7 układanych               
na głębokości zapewniającej przykrycie min. 1,0 m liczonej od poziomu gruntu do górnej 
krawędzi rur oraz studni kablowych typu SKR-2 i SKR-1 na odcinku od istniejącej studni 
kablowej przy ul. Szpitalnej 45 do budynku Szpitala. W miejscach skrzyżowań                           
z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego oraz z drogami zaprojektowano rurę 
osłonową grubościenną typu RHDPE 110/6,3. Całkowita długość przyłącza na terenie 
Szpitala wyniesie 175,0 m. 
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie jako użytkownik nieruchomości nie wnosi 
zastrzeżeń do lokalizacji i warunków technicznych ww. przyłącza. 
 Przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji wymaga zgody właściciela 
nieruchomości, reprezentowanego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca                  
1998 r. o samorządzie województwa przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

Jednocześnie Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom 
jako merytorycznie nadzorujący działalność statutową Szpitala, przychyla się do wniosku     
i nie widzi przeciwwskazań do wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem pod budowę 
przedmiotowego przyłącza. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
 
 

 Krzysztof Grabowski 
 

Członek Zarządu 


