
UCHWAŁA NR 1279/2015 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 13 LISTOPADA 2015 r. 
 
  
 

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.) i art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze 
zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1  
 

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Wielkopolski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu remontu pomieszczeń zlokalizowanych na VII 
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 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 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  
DO  UCHWAŁY NR 1279/2015 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
  Z  DNIA 13 LISTOPADA 2015 r. 

 
  

      Budynek administracyjny posadowiony na nieruchomościach przy ul. Piekary 
17 w Poznaniu, opisanych szczegółowo w § 1 uchwały, stanowi własność  
Województwa Wielkopolskiego i pozostaje w trwałym zarządzie Wielkopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 

Dyrektor WZMiUW w Poznaniu, Pan Arkadiusz Błochowiak, pismem z dnia 
15 października 2015 r. zwrócił się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie remontu w lokalach 
mieszczących się na VII piętrze budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu. Remont 
obejmie malowanie ścian i sufitów, likwidację szaf w trwałej zabudowie, oczyszczenie 
i malowanie parapetów oraz czyszczenie wykładziny dywanowej w jednym z pokoi.    
Koszt remontu w wysokości ok. 10.000,00 zł poniesie  WZMiUW w Poznaniu.  

Przedmiotowe pomieszczenia zostaną użyczone Fundacji Kształcenia 
Ustawicznego Peritia z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Artura Grottgera 16/1. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 
uzasadnione.  

  

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 


