
UCHWAŁA NR 2601/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 1 września 2016 r.  
 

 
 
w sprawie: wyrażenia  zgody na dysponowanie nieruchomością przez Wielkopolskie    

Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Poznaniu na cele budowlane i przeprowadzenie prac budowlanych 

 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia                
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774                 
ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1.  
 

Wyraża się zgodę na dysponowanie przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu zabudowaną 
nieruchomością stanowiącą własność Województwa Wielkopolskiego, położoną                   
w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 99, oznaczoną w ewidencji gruntów                   
i budynków jako: obręb Jeżyce, arkusz mapy 18, działka nr 5/10 o pow. 1648 m2                
i działka nr 6/8 o pow. 1222 m2, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu                     
prowadzi księgi wieczyste KW PO1P/00286137/1 i KW PO1P/00272437/3,                  
na cele budowlane i na przeprowadzenie przebudowy budynku szkoły polegającej                                
na wydzieleniu stref przeciwpożarowych i dostosowaniu budynku do wymagań 
ochrony przeciwpożarowej. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki                 
Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu                            
oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu.  
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 2601/2016 
 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 1 września 2016 r.  
 

 
 

Nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 99, 
szczegółowo opisana w § 1 ust. 1 uchwały stanowi własność Województwa 
Wielkopolskiego i znajduje się w trwałym zarządzie Wielkopolskiego 
Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                             
w Poznaniu.  

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego                                 
i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu zwróciło się z prośbą o wyrażenie                                
zgody na dysponowanie na cele budowlane ww. nieruchomością w związku                             
z planowanym przeprowadzeniem przebudowy budynku szkoły, celem wydzielenia 
stref przeciwpożarowych i dostosowania budynku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej.  

Zgodnie treścią art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                           
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) zabudowy, 
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remont obiektu budowlanego   
na nieruchomości oddanej w trwały zarząd, może nastąpić zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego. 
           Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  
 
 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


