
UCHWAŁA NR 1240/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 6 LISTOPADA 2015 r. 
 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na remont pomieszczeń 
w budynku  położonym  w Poznaniu przy ul. Piekary 17 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 t. j.) uchwala się co następuje: 

 
 

§ 1 
 

W uchwale nr 1038/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Wielkopolską 
Organizację Turystyczną w Poznaniu remontu pomieszczeń w budynku  położonym  
w Poznaniu przy ul. Piekary 17 § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Wielkopolską Organizację Turystyczną 
z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19 remontu pomieszczeń od nr 901 do 
nr 906 mieszczących się na IX piętrze budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu, 
położonego na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako obręb Poznań, 
ark. mapy 41, działki nr: 61/1 o pow. 0,0045 ha, zapisana w księdze wieczystej 
KW nr PO1P/00157459/1, nr 52/4 o pow. 0,0025 ha, zapisana w księdze wieczystej KW 
nr PO1P/00037886/6, nr 53 o pow. 0,0063 ha, zapisana w księdze wieczystej 
KW nr PO1P/00037885/9 oraz nr 54/1 o pow. 0,0109 ha, nr 52/1 o pow. 0,0229 ha 
i nr 52/3 o pow. 0,0385 ha, zapisane w księdze wieczystej KW nr PO1P/00037884/2. 
Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Województwa Wielkopolskiego.” 
 
 
 

 

§ 2 
 

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

 
 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 



U z a s a d n i e n i e 
do uchwały Nr 1240/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 6 listopada 2015 r. 

 
 
 Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 
pismem nr OA.2012-9/2015 z 12 października 2015 r. poinformował Departament 
Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, iż we wniosku z 24 sierpnia 2015 r. WZMiUW w Poznaniu 
omyłkowo wskazał niewłaściwe numery pomieszczeń przeznaczonych do remontu: 
zamiast pokoi na IX piętrze o numerach od 901 do 906, wskazał lokale biurowe 
o numerach od 701 do 707 na VII piętrze. 
 

 W związku z powyższym, w celu sprostowania ww. omyłki, podjęcie niniejszej 
uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 


