
UCHWAŁA NR 1933/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 28 kwietnia 2016 r.  
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na budowę przyłącza telekomunikacyjnego 
 na nieruchomości w Koninie, przy ul. Szpitalnej 45 

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Wyraża się zgodę na wybudowanie przez firmę NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Poleczki 13 przyłącza telekomunikacyjnego - światłowodowego w istniejącej 
kanalizacji teletechnicznej i w budynku D użytkowanym przez Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Koninie, na potrzeby firmy LUX MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Postępu 21 C, na nieruchomości położonej w Koninie, przy ul. Szpitalnej 45, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Pawłówek, ark. mapy 6 i 7,                 
na działkach: nr 293/24 o pow. 3,8941 ha, nr 298/3 o pow. 1,0447 ha, nr 299/1 o pow. 
0,3616 ha, nr 327/3 o pow. 0,4075 ha, zapisanej w księdze wieczystej                                     
nr KN1N/00024297/6, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego.  

2. Planowany przebieg przyłącza telekomunikacyjnego przedstawiają projekty budowlane 
stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.  

3. Wykonanie przyłącza nastąpi na koszt inwestora, tj. firmy LUX MED. Sp. z o.o.   
4. Inwestor zobowiązany jest, po wykonaniu przyłącza do przywrócenia nawierzchni 

terenu inwestycji do stanu pierwotnego. 
        

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem                
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Dyrektorowi 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.  
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

   



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1933/2016 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

 
 
 

 Nieruchomość szczegółowo opisana w § 1 ust. 1 uchwały stanowi własność 
Województwa Wielkopolskiego i znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego  
Szpitala Zespolonego w Koninie. 
 WSZ w Koninie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na budowę                       
przyłącza telekomunikacyjnego przez firmę NETIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy                  
ul. Poleczki 13, działającą na potrzeby firmy LUX MED. Sp. z o.o. z siedzibą                               
w Warszawie, przy ul. Postępu 21 C.  
 Inwestycja będzie polegała na wybudowaniu przyłącza telekomunikacyjnego 
kablem światłowodowym o długości 135 m od istniejącej studni kablowej na działce                   
nr 298/3 do pomieszczenia serwerowni firmy LUX MED. Sp. z o.o. znajdującej się                       
w piwnicy budynku D. Powyższa firma świadczy usługi medyczne z zakresu badań 
rezonansem magnetycznym w wynajmowanych od Szpitala pomieszczeniach 
piwnicznych, na podstawie umowy obowiązującej do dnia 11 października 2019 r. 
 Szczegółowy przebieg przyłącza do budynku D przedstawiają projekty budowlane 
stanowiące załączniki do uchwały.   
  Wykonanie przyłącza nastąpi na koszt firmy LUX MED. Sp. z o.o., a po 
zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie doprowadzony przez inwestora 
do stanu pierwotnego.   
 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 1933/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
DO UCHWAŁY NR 1933/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

 


