
 

UCHWAŁA NR 666/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 23 czerwca 2015r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie nieruchomości na cele wynikające     

z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 

Wyraża się zgodę na wykorzystanie przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii           
i Administrowania Mieniem w Poznaniu nieruchomości położonej w Mielnie przy              
ul. BOWiD 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Mielno, arkusz mapy 4, działka 
nr 133/1 o pow. 0,2900 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego                   
w Koszalinie KW nr KO1K/00086035/4, na cele związane z działalnością socjalną 
polegającą na świadczeniu usług na rzecz różnych form wypoczynku i działalności 
sportowo-rekreacyjnej w roku 2015, jednak nie dłużej niż do czasu zbycia nieruchomości. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu, Geodezji, Kartografii                        
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                       
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii                       
i Administrowania Mieniem w Poznaniu. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 666/2015 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 23 czerwca 2015r. 
 

 

 

Nieruchomość położona w Mielnie przy ul. BOWiD 2, szczegółowo określona w § 1 
stanowi współwłasność Województwa Wielkopolskiego i Skarbu Państwa po ½ części. 
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy współwłaścicielami, Województwo 
Wielkopolskie przejęło obowiązki zarządzającego całą nieruchomością, ponosi wszelkie 
koszty związane z utrzymaniem ww. nieruchomości i jednocześnie ma prawo do 
korzystania z całej nieruchomości. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu 
zbycie nieruchomości przez obu współwłaścicieli, w trybie przetargowym. 
Po wygaśnięciu prawa trwałego zarządu do rzeczonej nieruchomości, które dotychczas 
przysługiwało Wielkopolskiemu Zarządowi Geodezji, Kartografii                         i 
Administrowania Mieniem w Poznaniu, Dyrektor tej jednostki zwrócił się z prośbą             o 
wykorzystywanie nieruchomości w roku 2015 na cele wynikające z ustawy                      o 
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, związane ze świadczeniem usług na rzecz 
różnych form wypoczynku i działalności sportowo-rekreacyjnej. 
 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 


