
UCHWAŁA NR  3330/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 1 marca 2017 r.  
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną                       

w obrębie 0017-Lipka przez ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji 
Wałcz 

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

§ 1.  
 

1.Wyraża się zgodę na dysponowanie przez ENEA Operator sp. z o.o. 60-479 
Poznań ul. Strzeszyńska 58 Rejon Dystrybucji Wałcz ul. Bydgoska 122 w Wałczu 
nieruchomością stanowiącą własność Województwa Wielkopolskiego, położoną           
w Lipce przy ul. Złotowskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb 0017 - Lipka, 
arkusz mapy 2, działka nr 122/5 o pow. 0,0080 ha, KW nr PO1Z/00047876/3, celem 
przeprowadzenia prac w zakresie wymiany przewodów typy 4 x AL. 50+2 x 25 mm2 
na przewód izolowany typu AsXSn 4 x 95 mm2 + AsXSn 2 x 25 mm2.  
2. Całkowity koszty inwestycji zostanie pokryty ze środków Enea Operator sp. z o.o. 
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki                 
Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu                            
oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  
 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR   3330/2017 
 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 1 marca 2017 r.  
 

 
Nieruchomość położona w Lipce, szczegółowo opisana w § 1 uchwały stanowi 

własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się w trwałym zarządzie 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  

ENEA Operator sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody                           
na dysponowanie ww. nieruchomością, celem przeprowadzenia prac w zakresie 
wymiany przewodów.  

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jako trwały zarządca 
nieruchomości nie wnosi uwag do ww. inwestycji. 

Stosownie do postanowień prawa budowlanego przed przystąpieniem                         
do inwestycji,  niezbędnym jest uzyskanie zgody właściciela nieruchomości.  
           Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  
 
 

 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  


