
UCHWAŁA  NR 3333/2017 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 1 marca 2017r. 
 
 

 
w sprawie:  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie  pomieszczeń  przez  Centrum  
  Doskonalenia Nauczycieli w Pile. 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy                   
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r.,                     
poz. 2147 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.  
 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile                
na okres do 2025 roku kolejnej umowy najmu pomieszczeń biurowych                                  
o pow. 61,53 m2 zlokalizowanych na I piętrze budynku dydaktyczno – 
administracyjnego znajdujących się na nieruchomości w Pile przy ul. Bydgoskiej 21, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 27, arkusz mapy nr 2, działka nr 50/9              
o pow. 1500 m2 działka nr 50/10 o pow. 1921 m2 dla której Sąd Rejonowy w Pile 
prowadzi księgę wieczystą KW PO1I/00018589/8. 
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem              
i Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Dyrektorowi Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Pile. 
 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3333/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
Z DNIA 1 marca 2017r. 

 
 
 

 Nieruchomość położona w Pile przy ul. Bydgoskiej 21, opisana w § 1 uchwały 

stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się w trwałym zarządzie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na podstawie decyzji                                      

DG. IV 7014/29/01/02 z dnia 12 kwietnia 2002r.  

 Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zwrócił się z wnioskiem                

o wyrażenie zgody na kontynuowanie wynajęcia pomieszczeń zlokalizowanych                

na I piętrze na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Pile. 

Najemca zwrócił się z propozycją wyremontowania wynajmowanego lokalu własnym 

staraniem i na własny koszt w zamian za zwolnienie z płacenia czynszu za najem za 

okres 40 miesięcy i możliwość wynajmowania do 2025r.       

 Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe pomieszczenia faktycznie wymagają 

remontu, a kosztorys inwestorski prac remontowych opiewa na kwotę 34.096,87 zł 

zasadnym jest przychylenie się do wniosku.  

Obecnie miesięczny czynsz wynosił 430,71 zł.  

 Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  
 

 

 
 

 
 


