
   

UCHWAŁA NR 1386/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 10 grudnia 2015 r.  
 
 
 

w sprawie: przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz  
Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie i sporządzenia 
wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne 
użytkowanie  

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), w związku               
z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 618) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Postanawia się przekazać w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Poznańskiego Ośrodka 
Reumatologicznego w Śremie nieruchomość gruntową położoną w Śremie, przy                      
ul. Wiosny Ludów, szczegółowo określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Postanawia się sporządzić wykaz zawierający dane nieruchomości przeznaczonej          
do oddania w nieodpłatne użytkowanie, stanowiący załącznik do uchwały i dokonać                 
jego wywieszenia z dniem 15 grudnia 2015 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zamieścić na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu                    
oraz zamieścić informację o wywieszeniu wykazu w lokalnej prasie. 
 

§ 3. 
 

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

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 



   

 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 1386/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 10 grudnia 2015 r.  
 
 
 

 Województwo Wielkopolskie jest właścicielem nieruchomości położonej                         
w Śremie, przy ul. Wiosny Ludów, szczegółowo określonej w załączniku do uchwały                    
na podstawie umowy darowizny z dnia 1 lipca 2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Śrem                 
a Województwem Wielkopolskim. 
 Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona na prowadzenie działalności 
związanej z realizowaniem zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia                
przez Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie i będzie stanowiła całość 
gospodarczą z sąsiednią nieruchomością wykorzystywaną obecnie przez Ośrodek. 
 Na organach samorządu Województwa Wielkopolskiego spoczywa wyposażanie 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w mienie nieruchome.  

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
jedną z form przekazania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej 
nieruchomości jest nieodpłatne użytkowanie. 

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, oddanie                               
w użytkowanie wymaga sporządzenia i wywieszenia w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie,               
a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w lokalnej prasie, a także na stronach internetowych Urzędu. Ponadto 
ustanowienie użytkowania wymaga sporządzenia aktu notarialnego i dokonania wpisu               
w księdze wieczystej. 
 W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1386/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 10 grudnia 2015 r.  

 
 

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE 

 NA RZECZ POZNAŃSKIEGO OŚRODKA REUMATOLOGICZNEGO W ŚREMIE  
 

Położenie 
nieruchomości 

Oznaczenie geodezyjne 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie w planie 
zagospodarowania 

Przeznaczenie Obręb,  
arkusz mapy  

Nr ewid. Pow. w ha KW 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Śrem, ul. Wiosny 
Ludów 

Śrem, 26 2051/4 0,0097 PO1M/00053890/5 nieruchomość niezabudowana 
sąsiadująca z terenem 
Poznańskiego Ośrodka 

Reumatologicznego w Śremie 

zgodnie ze Studium Uwarunkowań  
 i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Śrem 
nieruchomość znajduje się  

na terenach o dominującej funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej  

  

przekazanie w 
nieodpłatne 

użytkowanie na rzecz 
Poznańskiego 

Ośrodka 
Reumatologicznego  

w Śremie  
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