
UCHWAŁA NR 1873/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 14 kwietnia 2016 r.  
 
 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością 
      przez Prezydenta Miasta Gniezna  

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
 

1. Wyraża się zgodę na dysponowanie przez Prezydenta Miasta Gniezna nieruchomością 
położoną w Gnieźnie, przy ul. E. Orzeszkowej, określoną w ewidencji gruntów                                
i budynków jako: obręb Gniezno, ark. mapy 38, działka nr 2 o pow. 0,3730 ha, zapisaną 
w księdze wieczystej nr PO1G/00020492/6, stanowiącą własność Województwa 
Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na przebudowę sieci gazowej oraz kolektora 
tłocznego kanalizacji sanitarnej, w związku z projektowaną rozbudową                         
ul. Orzeszkowej. 

2. Lokalizację i zakres przebudowy sieci przedstawiają plany sytuacyjne stanowiące 
załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.                 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem                
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1873/2016 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

 
 
 
 Nieruchomość położona w Gnieźnie, przy ul. E. Orzeszkowej, szczegółowo 
określona w § 1 uchwały została przekazana na rzecz Województwa Wielkopolskiego                
na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.06.2002 r. nr GN-VII-
72504/37/2000. Obecnie nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej 
pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stowarzyszeniem „RODZICE-DZIECIOM”               
w Gnieźnie. 
 Prezydent Miasta Gniezna jako zarządca drogi gminnej, tj. ul. E. Orzeszkowej, 
zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dysponowanie powyższą nieruchomością,                             
z przeznaczeniem na przebudowę sieci gazowej oraz kolektora tłocznego kanalizacji 
sanitarnej. Przedmiotowa inwestycja związana jest z projektowaną rozbudową                          
ul. Orzeszkowej i powstałymi kolizjami z ww. sieciami. 
 Lokalizację i zakres sieci podlegających przebudowie przedstawiają plany 
stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.                 

Likwidacje kolizji zrealizowane zostaną w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze 
opracowane na podstawie warunków wydanych przez gestorów sieci. 

Koszty związane z przebudowami sieci poniesie zarządca ul. E. Orzeszkowej. 
 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.  
 
 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR 1873/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

                                                        z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

 

 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR 1873/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

                                                        z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

 

 


