
 

 
UCHWAŁA NR    873/2015  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA   30 lipca  2015 r. 

 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na lokalizację i budowę rurociągów cieplnych na 
nieruchomości położonej w Międzychodzie przy ul. Wigury 12.  

 
                Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na lokalizację i budowę rurociągów cieplnych przez 
Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Sikorskiego 
21A w Międzychodzie, na działce położonej w Międzychodzie przy ul. Wigury 12, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Międzychód, arkusz mapy 13, działka  
nr 95/2, o pow. 0,8472 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2A/00027644/3 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie, stanowiącej własność Województwa 
Wielkopolskiego w udziale 1/2. 

2. Przebieg trasy rurociągów cieplnych przedstawia mapa, stanowiąca załącznik         
do uchwały.  

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii 
Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu w Poznaniu. 
 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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U z a s a d n i e n i e 
do uchwały Nr   873     /2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia   30 lipca  2015 r. 

 
Nieruchomość szczegółowo określona w § 1 ust. 1 uchwały, stanowi własność 

Województwa Wielkopolskiego w udziale 1/2 i znajduje się obecnie w trwałym  
zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na podstawie                
decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2007r.                            
Nr  DM.II.7014/4/07. 
 Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy                 
ul. Sikorskiego 21A w Międzychodzie, w związku z opracowaniem dokumentacji 
technicznej dotyczącej budowy przyłącza centralnego ogrzewania do budynku przy      
ul. Wigury 12, zwróciło się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na lokalizację i budowę rurociągów cieplnych, na nieruchomości 
położonej w  Międzychodzie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 95/2. 
  Przebieg trasy ww. rurociągów przedstawiony jest na mapie, stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zaopiniował pozytywnie 
lokalizację przedmiotowej inwestycji.  
 

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

 

 

 

 

 

 

Marzena Wodzińska 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do uchwały Zarz ądu Województwa Wielkopolskiego nr  873/2015

z dnia    30 lipca  2015r.


