
UCHWAŁA NR 845/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 23 LIPCA 2015r. 
 
 
w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic 

Wincentego Witosa- Adama Wrzoska- Dojazd 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013r., poz. 596) oraz § 4 uchwały nr XX/296/2000 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000r. w sprawie 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.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Wyraża się wolę przyjęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego od Miasta 
Poznania, darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu, w rejonie ulic 
Wincentego Witosa- Adama Wrzoska- Dojazd, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: 
obręb Golęcin, ark. mapy 27, działka nr 2/29 o pow. 2.8600 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej KW PO1P/00301947/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy- Poznań Stare 
Miasto w Poznaniu. 
 

§ 2 
 
Przeniesienie prawa własności oraz wykonanie umowy nabycia nastąpi w formie 
prawem przewidzianej. 
 

§ 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 845/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 23 lipca 2015r. 

 
 

Nieruchomość położona w Poznaniu w rejonie ulic Wincentego Witosa- 
Adama Wrzoska- Dojazd stanowi własność Miasta Poznania. 

Rada Miasta Poznania uchwałą Nr XV/129/VII/2015 z dnia 14.07.2015r., 
wyraziła zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego 
nieruchomości opisanej w § 1 uchwały. 

Ww. działka przeznaczona zostanie na realizację inwestycji pod nazwą 
„Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka”. Przedsięwzięcie to ma 
charakter strategiczny dla Województwa Wielkopolskiego i ma za zadanie 
zabezpieczyć dostępność świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego dla dzieci 
w naszym regionie, czyli prowadzenie działalności związanej z realizowaniem zadań 
publicznych z zakresu ochrony zdrowia. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 


