
UCHWAŁA NR 3745/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 1 czerwca 2017 r.  
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przez Szpital 
Wojewódzki w Poznaniu, z przeznaczeniem na cele budowlane 

 

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

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

§ 1. 
 

1. Wyraża się zgodę na dysponowanie przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu 
nieruchomością położoną w Poznaniu, przy ul. Sanatoryjnej nr 2 i 6, określoną               
w ewidencji gruntów jako: obręb Kiekrz, arkusz mapy 9, działki: nr 437 o pow.                   
5,6815 ha, nr 439/1 o pow. 0,0234 ha, nr 439/2 o pow. 0,0867 ha, zapisaną                    
w księdze wieczystej nr PO1P/00128663/2, stanowiącą własność Województwa 
Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na następujące cele budowlane: 
- budowa kanału sanitarnego o długości 184,1 m i średnicy DN 300 mm oraz kanału 

deszczowego o długości 20,3 m i średnicy DN 300 mm, na działce nr 437, 
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 437, 
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 439/2. 

2. Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawiają plany sytuacyjne w załącznikach               
nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały. 

3. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie doprowadzony do stanu 
pierwotnego.  

4. Inwestycja zostanie sfinansowana przez inwestora, tj. spółkę Aquanet S.A. z siedzibą 
w Poznaniu, przy ul. Dolnej Wildy 126. 

 
        § 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dyrektorowi Szpitala 
Wojewódzkiego w Poznaniu 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3475/2017 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 1 czerwca 2017 r.  

 
 

 
 Nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Sanatoryjnej nr 2 i 6, szczegółowo 
opisana w § 1 ust. 1 uchwały, stanowi własność Województwa Wielkopolskiego                              
i znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.  
 Szpital Wojewódzki w Poznaniu, na wniosek spółki Procorol Sp. z o.o. z siedzibą              
w Janikowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 67/69, działającej w imieniu i z upoważnienia spółki 
Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dolnej Wildy 126, wystąpił o wyrażenie 
zgody na dysponowanie powyższą nieruchomością, z przeznaczeniem na budowę kanału 
sanitarnego o długości 184,1 m i średnicy DN 300 mm, kanału  deszczowego o długości 
20,3 m i średnicy DN 300 mm oraz 2 przyłączy kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż kanału 
sanitarnego i kanału deszczowego zostanie utworzona strefa ochronna o szerokości               
min. 2,5 m, wolna od zabudowy stałej, tymczasowej i nasadzeń wysokich.  
 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie powyższych prac budowlanych umożliwi 
przyłączenie Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu do kanalizacji 
miejskiej. Projektowana sieć kanalizacyjna zostanie docelowo doprowadzona do osiedla 
Kiekrz w Poznaniu.   
 Inwestycja zostanie w całości sfinansowana przez inwestora, tj. spółkę                       
Aquanet S.A. , która będzie jednocześnie właścicielem urządzeń. 
 Przeprowadzenie inwestycji wymaga zgody właściciela nieruchomości, 
reprezentowanego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
  Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 3745/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 1 czerwca 2017 r. 

 
 

 
Plan sytuacyjny projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 437 

 
 

 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 3745/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 1 czerwca 2017 r. 

 
 

 
Plan sytuacyjny projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 439/2 
 
 

 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR 3745/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 1 czerwca 2017 r. 

 
 

 
Plan sytuacyjny projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na działce nr 437 

 
 

 


