
UCHWAŁA NR 1168/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 15 października 2015 r.  
 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie mienia nieruchomego 
  przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii 
  im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu  

 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIV/204/11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia zasad 
zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2011 r., Nr 295,  
poz. 4768) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Wyraża się zgodę na użyczenie przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii                     
im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, na okres 3 lat następującego mienia nieruchomego,                            
z przeznaczeniem na montaż i użytkowanie urządzeń Internetu bezprzewodowego: 
1. poczekalni oraz szaf zasobowych znajdujących się w budynku głównym Szpitala                                 
na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 62, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako: obręb Jeżyce, arkusz mapy 17, działka nr 74/2 o pow. 3,5503 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej KW PO1P/00204108/1, stanowiącej własność Województwa 
Wielkopolskiego; 
2. korytarzy oraz szaf zasobowych w budynkach pawilonów nr I i nr II oraz w budynku 
administracyjnym, posadowionych na nieruchomości położonej w Ludwikowie, oznaczonej                          
w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Krosinko, arkusz mapy 3, działka nr 30/2 o pow. 
39,0966 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1M/00036490/3, stanowiącej własność 
Województwa Wielkopolskiego.  

 
 § 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki 
Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Dyrektorowi 
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów                         
w Poznaniu. 
 

 § 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1168/2015 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 15 października 2015 r.  

 
 
 

Nieruchomości położone w Poznaniu oraz w Ludwikowie, szczegółowo opisane w § 1 
uchwały stanowią własność Województwa Wielkopolskiego i znajdują się w nieodpłatnym 
użytkowaniu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 
Zeylandów w Poznaniu. 

Dyrektor WCPiT wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na użyczenie powierzchni,                            
w budynkach szpitalnych znajdujących się na terenie WCPiT w Poznaniu oraz w Ludwikowie,          
z przeznaczeniem na zainstalowanie i użytkowanie infrastruktury telekomunikacyjnej,                               
tj. punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z urządzeniami zasilającymi. 

Powyższe punkty dostępowe są niewielkimi urządzeniami zajmującymi powierzchnię                 
400 cm2 każde. Na terenie Szpitala w Poznaniu zostanie zamontowane łącznie 9 urządzeń 
dostępowych oraz 2 switche zasilające ww. urządzenia, natomiast na terenie Szpitala                                
w Ludwikowie zostanie zamontowane 5 urządzeń dostępowych oraz 3 switche zasilające. 

Centrum zamierza użyczyć przedmiotowe powierzchnie na okres 3 lat na rzecz firmy INEA, 
z którą współpracuje w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej, komórkowej                         
oraz transmisji danych wraz z dostępem do Internetu. Uruchomienie Internetu bezprzewodowego 
w postaci punktów dostępowych podniesie poziom usług Centrum i poprawi komfort pobytu 
pacjentów.     

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIV/204/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego              
z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, 
oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie mienia nieruchomego do którego 
zakład posiada inne prawo niż własność lub użytkowanie wieczyste wymaga zgody Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

Rada Społeczna WCPiT w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała użyczenie przedmiotowego 
mienia na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej.   

Jednocześnie Departament Zdrowia jako merytorycznie nadzorujący działalność statutową 
Centrum, przychylił się do wyrażenia zgody na wnioskowane użyczenie. 
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.  
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 


