
Uchwała Nr 1318/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego, p. o. Dyrektora  

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności               

przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa. 

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.           

o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pana Pawła Katarzyńskiego – p.o. Dyrektora   

Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres 

pełnomocnictwa, udzielonego uchwałą Nr 203/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego   

z dnia 5 lutego 2015 roku, polegającej na nieodpłatnym przekazaniu na własność Gminie 

Wronki urządzeń kanalizacji deszczowej w m. Wronki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182     

(od wiaduktu kolejowego w kierunku Sierakowa) w następującym zakresie: 

 

- kanały deszczowe Ø 315 mm   

- przykanaliki wpustów deszczowych Ø 200 mm   

- odcinek w km drogi 36+725,64 do 36+912,5 o łącznej długości 186,86 m  

 

Całkowita wartość przekazywanych urządzeń wynosi :     197.781,66 zł brutto.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Urzędu      

Marszałkowskiego w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 1318/2015  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 listopada 2015r.  

 

Przedmiotowa kanalizacja deszczowa po przejęciu mogłaby spełniać funkcję kanalizacji 

ogólnospławnej i odprowadzać ścieki z nieruchomości po byłym Zakładzie Przemysłu Ziem-

niaczanego, gdzie obecnie trwają prace rozbiórkowe i porządkowe.  

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę        

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 139) utrzymanie kanalizacji  

deszczowej należy do zadań własnych gminy.  

Przekazanie ww. majątku jest wskazane ze względu na koszty, jakie musiałby ponosić 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie bieżącej konserwacji przedmiotowych 

urządzeń. 

Wobec powyższego podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 


