
 

Uchwała nr 2748 / 2016  

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie oświadczeń Zastawnika o wygaśnięciu 

wierzytelności zabezpieczonej zastawem oraz wyrażenia zgody na wykreślenie zastawu 

z rejestru zastawów (dotyczy zastawu rejestrowego nr 2425167), a także wyrażenia 

zgody na złożenie Oświadczenia Cesjonariusza o wygaśnięciu umowy cesji i przejściu 

wierzytelności z powrotem na Cedenta wraz z udzieleniem pełnomocnictwa Panu 

Hubertowi Zobel Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do złożenia 

oświadczeń w tym zakresie 

 

 

Na podstawie art. 41 w związku z art. 11 ust. 5 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku  o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) w związku z art. 25 pkt 1 

i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 383 ze zm.), art. 18 ust. 4 oraz art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2016 r., poz. 297), 

a także mając na uwadze § 10 ust. 3 umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze 

rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był 

zmienny w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej, wchodzącej w skład wielkopolskiej 

sieci szerokopasmowej zawartej 6 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Wielkopolską Siecią Szerokopasmową Spółka Akcyjna oraz § 4 umowy 

cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia zawartej 16 marca 2015 r. pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim a Wielkopolską Siecią Szerokopasmową Spółka Akcyjna 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Mając na uwadze informację Beneficjenta Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. 

z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000343277, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 

35 011 000,00 zł w całości wpłacony, REGON: 301253700, NIP: 7781467505, 

o dokonanej w dniu 30 maja 2016 r. całkowitej spłacie zaliczek pobranych na mocy 

umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa Wielkopolskiej Sieci 

Szerokopasmowej” nr Umowy o dofinansowanie UDA-RPWP.02.07.00-30-001/10 



w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego: 

1) wyraża zgodę na złożenie Oświadczenia Zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności 

zabezpieczonej zastawem oraz wyraża zgodę na wykreślenie zastawu z rejestru 

zastawów (dotyczy zastawu rejestrowego nr 2425167), 

2) wyraża zgodę na złożenie Oświadczenia Cesjonariusza o wygaśnięciu umowy 

cesji i przejściu wierzytelności z powrotem na Cedenta. 

2. Upoważnia się Huberta Zobel Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu 

Regionalnego do złożenia w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 

pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2007 – 2013, a działającego w imieniu i na rzecz Województwa 

Wielkopolskiego oświadczeń, o których mowa w ust. 1. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 stanowią potwierdzenie wygaśnięcia 

wierzytelności zabezpieczonej zastawem ustanowionym na mocy umowy 

ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, 

stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny w postaci 

infrastruktury telekomunikacyjnej, wchodzącej w skład wielkopolskiej sieci 

szerokopasmowej zawartej 6 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Wielkopolską Siecią Szerokopasmową Spółka Akcyjna oraz 

wygaśnięcie umowy cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia zawartej 16 marca 

2015 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolską Siecią 

Szerokopasmową Spółka Akcyjna i przejściu wierzytelności z powrotem na Cedenta. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



Uzasadnienie   

do Uchwały nr 2748 / 2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 października 2016 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie oświadczeń Zastawnika o wygaśnięciu 

wierzytelności zabezpieczonej zastawem oraz wyrażenia zgody na wykreślenie zastawu 

z rejestru zastawów (dotyczy zastawu rejestrowego nr 2425167), a także wyrażenia 

zgody na złożenie Oświadczenia Cesjonariusza o wygaśnięciu umowy cesji i przejściu 

wierzytelności z powrotem na Cedenta wraz z udzieleniem pełnomocnictwa Panu 

Hubertowi Zobel Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do złożenia 

oświadczeń w tym zakresie 

            

 

Na podstawie art. 5 pkt 2 oraz art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383 ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Z zapisów Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym 

Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie zasad rozliczania projektów oraz 

sporządzania wniosków o płatność Rozdział II wynika możliwość, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania 

i rozliczenia zaliczek, wyłącznie lub uzupełniająco, w jednej lub w kilku z innych niż 

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa form, o których mowa w § 6 ust. 4 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność 

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zastaw rejestrowy, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 Uchwały, mieścił się w katalogu, o którym mowa w ww. 

Rozporządzeniu. 

Projekt pt. „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”, polegający 

na wybudowaniu światłowodowej sieci szerokopasmowej na obszarze województwa 

wielkopolskiego, posiadał kluczowe i strategiczne znaczenie dla zapewnienia dostępu do 

usług szerokopasmowych gospodarstwom domowym, instytucjom publicznym 

i przedsiębiorcom. W związku z tym, mając na uwadze zapewnienie płynnej i terminowej 

realizacji ww. inwestycji, wyrażono zgodę na przedmiotową formę zabezpieczenia na 



warunkach wskazanych w umowie. Umową ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze 

rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był 

zmienny w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej, wchodzącej w skład wielkopolskiej 

sieci szerokopasmowej, zawartej 6 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Wielkopolską Siecią Szerokopasmową Spółka Akcyjna ustanowiono zastaw 

rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą, choćby 

jego skład był zmienny w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej, wchodzącej w skład 

wielkopolskiej sieci szerokopasmowej. Umową cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia, 

zawartej 16 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolską Siecią 

Szerokopasmową Spółka Akcyjna dokonano cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia 

zawartej pomiędzy Wielkopolską Siecią Szerokopasmową Spółka Akcyjna a Sopockim 

Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. (polisa ubezpieczeniowa o nr 

436000063350 ważna do 25 lutego 2016 r. i każdy następny dokument ubezpieczenia będący 

jej kontynuacją lub wznowieniem). 

Dokonanie w dniu 30 maja 2016 r. całkowitej spłaty przez Beneficjenta zaliczek 

pobranych na mocy umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa Wielkopolskiej 

Sieci Szerokopasmowej” nr Umowy o dofinansowanie UDA-RPWP.02.07.00-30-001/10 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowi 

przesłankę wygaśnięcia ww. zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

 

 


