
UCHWAŁA  NR 1391/2015  
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z  DNIA 10 grudnia 2015r.  
 

 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Wielkopolski Zarząd
          Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015r., poz. 1392 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy                  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 
1774 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1  
 
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu na okres 3 lat kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń: 
- biurowych o powierzchni 31,30 m2 i 19,00 m2 w budynku administracyjnym, 
- archiwum o powierzchni 6,00 m2, 
- wiaty o powierzchni 40,00 m2,  
- garażowych o powierzchni 18,88 m2,  
zlokalizowanych na nieruchomości w Śremie przy ul. Ogrodowej 39, oznaczonej                      
w ewidencji gruntów jako obręb Śrem, arkusz mapy 8, działka nr 365 o pow.      
0.4415 ha, dla której Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą                        
KW nr PO1M/00034844/6; 
 
 

§ 2  
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                    
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego                     
w Poznaniu i Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych              
w Poznaniu. 
 
 

§ 3  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1391/2015  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z DNIA 10 grudnia 2015r.  

 
 
 
  

 Nieruchomość opisana w § 1 uchwały znajduje się w trwałym zarządzie 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na podstawie 

decyzji nr GG.7224/49/97 z dnia 14 września 1998r.    

Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu  

zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie umowy użyczenia części 

nieruchomości rzecz Związku Spółek Wodnych, które działają w oparciu o składki 

członkowskie i mają za zadanie utrzymanie urządzeń wodnych i melioracji 

szczegółowych.  

Utrzymanie obiektów przez Związek zrekompensuje koszty użyczenia 

pomieszczeń, gdyż koszty eksploatacji spadną na biorącego w użyczenie. 

Jednocześnie przedmiotowe pomieszczenia nie są wykorzystywane przez Zarząd 

Melioracji.  

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  

 
 
 
 
 


