
UCHWAŁA  NR 740/2015 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 30 czerwca 2015r. 
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Wielkopolski Zarząd
           Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 
 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013r., poz. 596 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy                   
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 
ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.  
 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat dwóch pomieszczeń 
garażowych o łącznej pow. 32,00 m2 oraz czterech pomieszczeń gospodarczych       
o łącznej pow. 22,40 m2 znajdujących się na nieruchomości w Jarocinie przy           
ul. Sienkiewicza 7, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Jarocin, arkusz mapy 
nr 15, działka nr 427/3 o pow. 877 m2, KW nr KZ1J/00025743/8 stanowiącej 
własność Województwa Wielkopolskiego w udziale w wysokości 53110/74330. 
 
 

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

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 740/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

Z DNIA 30 czerwca 2015r. 
 
 
 

 Nieruchomość położona w Jarocinie przy ul. Sienkiewicza 7, opisana w § 1 

uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego w udziale w wysokości 

53110/74330. W ramach ww. udziału do części 30840/74330, ustanowiono prawo 

trwałego zarządu na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu, co potwierdza decyzja DM. II 7014/4/06 z dnia 13 kwietnia 2006r.  

Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 

zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajęcie dwóch pomieszczeń 

garażowych o łącznej powierzchni 32,00 m2 oraz czterech pomieszczeń 

gospodarczych o łącznej powierzchni 22,40 m2 znajdujących się na nieruchomości             

w Jarocinie przy ul. Sienkiewicza 7, które nie są wykorzystywane na cele statutowe 

WZMiUW.  

Wynajęcie przedmiotowych pomieszczeń jest korzystne dla Zarządu 

Melioracji, ponieważ uzyskane z tego tytułu środki finansowe stanowią dodatkowe 

źródło dochodu i umniejszą koszty eksploatacji. 

Łączny dochód netto z tytułu przedmiotowego wynajmu pomieszczeń 

gospodarczych i garażowych w 2014r. wyniósł 1.893,12 zł.  

Umowy zawarte na podstawie podjętej uchwały będą stanowiły kontynuację 

dotychczasowych umów. 

 Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

 
  

 
Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 


