
UCHWAŁA NR 1347/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 1 grudnia 2015 r.  
 
 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie częścią 
 nieruchomości przez Szpital Wojewódzki 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) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
 

1. Wyraża się zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu na dysponowanie                   
częścią nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Juraszów 7/19, oznaczonej                      
w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Golęcin, arkusz mapy nr 27a, działki:                         
nr 1/6 o pow. 7,5870 ha, nr 2/17 o pow. 2,4248 ha, zapisanej w księdze wieczystej                           
nr PO1P/00302755/8, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego,                                 
z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych w Budynku Łóżkowym,                       
w Budynku Diagnostycznym i w Rotundzie, w ramach realizacji zadania „Ochrona 
przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” określonego w uchwale 
nr 5320/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2014 r.                        
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego                  
na 2015 rok i lata następne.  
2. Inwestycja zostanie sfinansowana przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu z dotacji 
Województwa Wielkopolskiego.  
 

§ 2. 
 

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

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1347/2015 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 1 grudnia 2015 r.  

 
 
 
 Nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Juraszów 7/19, szczegółowo określona 
w § 1 ust. 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się                     
we władaniu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. 
 Dyrektor Szpitala wystąpił o wyrażenie zgody na dysponowanie powyższą 
nieruchomością z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac budowlanych w ramach 
realizacji zadania pn. „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego                                 
w Poznaniu”.  
 Prace budowlane będą polegały na wykonaniu ścian i przegród przeciwpożarowych, 
na wszystkich kondygnacjach w kompleksie budynków szpitala posadowionych                           
na powyższej nieruchomości, tj.: w Budynku Łóżkowym, w Budynku Diagnostycznym                     
i w Rotundzie, zgodnie z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej.  
 Fundusze na realizację zadania, w kwocie 4 mln zł pochodzą z dotacji Województwa 
Wielkopolskiego ujętej w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne, zgodnie z uchwałą nr 5320/2014 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. 
 Przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji wymaga zgody właściciela 
nieruchomości, reprezentowanego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca                  
1998 r. o samorządzie województwa przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.  
 
  
 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 


