
UCHWAŁA NR 2029/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 20 maja 2016 r.  
 

 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane przez Gminę Piła 

częścią nieruchomości położonej w Pile, przy ul. Bydgoskiej 21  
 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 t. j.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje:  

 
§ 1  

 

1. Wyraża się zgodę na rzecz Gminy Piła na dysponowanie częścią nieruchomości 
położonej w Pile, przy ul. Bydgoskiej 21, określonej w ewidencji gruntów i budynków jako: 
arkusz mapy 2, działka nr 50/9 o pow. 0,1500 ha, zapisanej w księdze wieczystej 
KW PO1I/00018589/8, na cele budowlane. 
2. Planowane prace budowlane polegać będą na zamontowaniu w ramach projektu pn. 
"Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania 
komunikacją miejską w Pile" tablicy na przystanku autobusowym i doprowadzeniu do niej 
zasilania energetycznego, przy czym punkt przyłączenia projektowanej instalacji 
odbiorczej znajduje się na działce nr 50/9. 
3. Położenie projektowanego kabla zasilającego przedstawia mapka stanowiąca załącznik 
nr 1 do uchwały. 
4. Wykonanie inwestycji nastąpi na koszt wnioskodawcy. 
5. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca zobowiązany jest do doprowadzenia terenu 
do stanu pierwotnego. 
 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem oraz 
Dyrektorowi Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.  
 

 
 

§ 3  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 2029/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 20 maja 2016 r.  
 
 
 

             Część nieruchomości położonej w Pile przy ul. Bydgoskiej 21, szczegółowo 
opisanej w § 1 uchwały, stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje 
się w trwałym zarządzie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.  

Gmina Piła pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. wystąpiła z wnioskiem  do Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na udostępnienie działki nr 50/9 na cele 
budowlane, w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój miejskiego zbiorowego transportu 
niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile". Projekt 
zakłada zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej oraz wdrożenie Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Jednym z jego elementów ma być montaż 
elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach autobusowych, m.in. na przystanku 
komunikacji miejskiej przy ul. Bydgoskiej w Pile, w sąsiedztwie działki nr 50/9.  

Prace budowlane będą więc polegać na zamontowaniu tablicy na przystanku 
i doprowadzeniu do niej zasilania energetycznego, przy czym Gmina Piła posiada już 
dokumentację budowlaną oraz niezbędne uzgodnienia z operatorem energetycznym. 
Punkt przyłączenia projektowanej instalacji odbiorczej znajduje się na działce nr 50/9. 
 Przedmiotowe prace wykonane zostaną na koszt wnioskodawcy, przy czym jest on 
zobowiązany po przeprowadzeniu prac do przywrócenia nieruchomości do stanu 
pierwotnego.  
 

 Ponieważ dysponowanie działką nr 50/9 jest konieczne w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 
 

 

 
 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 




