
UCHWAŁA  Nr 3748 /2017  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 czerwca 2017 roku  

 

w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych 

znajdujących się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego 

Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem 

w Poznaniu.  

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa /Dz. U. z 2016 roku poz. 486/ Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje:  

 
§ 1  

 
Wyraża się zgodę na likwidację składników majątkowych, wyszczególnionych  

w załączniku do niniejszej uchwały, będących w użytkowaniu Wielkopolskiego 

Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu:  

1. Garaż blaszany nr 8, 

2. Garaż blaszany Nr 9, 

3. Przybudówka murowana – agregat sprężarki 

ujętych w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii  

i Administrowania Mieniem w Poznaniu. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem  

i Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania 

Mieniem w Poznaniu.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



 
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  3748 /2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 

Zgodnie z powołanymi w uchwale przepisami prawa, Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego posiada kompetencje do gospodarowania mieniem województwa. 

Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania 

Mieniem w Poznaniu, pismem Nr WZG.AE.I.246.2.2017 z 26 kwietnia 2017r. wystąpił 

o wyrażenie zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących 

się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii 

i Administrowania Mieniem w Poznaniu, załączając  Spis przeznaczonych 

do likwidacji rzeczowych składników majątkowych WZGKiAM  w Poznaniu 

zawierający krótki opis przyczyn likwidacji. 

Wartość ewidencyjna składników majątkowych zapisanych w § 1 niniejszej uchwały, 

przeznaczonych do likwidacji wynosi 0,00 zł. 

W skład środków trwałych przeznaczonych do likwidacji wchodzą: garaże blaszane 

oraz przybudówka murowana – agregat sprężarki, które wytypowane zostały 

do likwidacji ze względu na zły stan techniczny pomieszczeń.  

Garaże i przybudówka znajdują się na terenie nieruchomości położonej w Chodzieży, 

przy ul. Paderewskiego 2, nr działki 1096/3. Są w złym stanie technicznym – blacha 

garaży jest przerdzewiała, dziurawa oraz powyginana, brama garażowa 

jest skorodowana i znacznie zużyta. 

Remont ww. obiektów w obecnym stanie jest ekonomicznie nieuzasadniony, 

dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie rozbiórka garaży i przybudówki 

a odzyskany teren można przeznaczyć na tereny zielone. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 



 

 

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii                                                                     Poznań, dnia 26.04.2017r. 

i Administrowania Mieniem 

w  Poznaniu  

61-823 Poznań, ul. Piekary 17 

 
 

 

SPIS 
( załącznik nr 1 )  

przeznaczonych do likwidacji rzeczowych składników majątkowych  

Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu 

 

 

I.    Środki trwałe 
 

B  /  Pracownia Terenowa w Poznaniu / Chodzieży 

Lp. Nr inwentarzowy Data  

przekazania 

Nazwa 

(określenie) 

przedmiotu 

Jedn. 

miary 

Ilość Cena 

jedn. 

Wartość 

1. ŚRTRW/CHOD/16 04.12.1998 Garaż blaszany nr 8  szt. 1 0,00 0,00 

2. ŚRTRW/CHOD/17 04.12.1998 Garaż blaszany nr 9 szt. 1 0,00 0,00 

3. ŚRTRW/CHOD/221 04.12.1998 Przybudówka murowana- 

agregat sprężarki 

szt. 1 0,00 0,00 

 
Razem 

     
0,00 

Opis:  

Poz.1-3 Garaże oraz przybudówka obecnie znajdują się w złym stanie technicznym – blacha 

             garaży jest przerdzewiała, dziurawa oraz powyginana, brama wjazdowa ma 

             powyginane zawiasy oraz niedomykające się drzwi. Garaże i przybudówka nie nadają 

             się do dalszej eksploatacji, a remont ze względów technicznych i ekonomicznych  

             jest nieracjonalny. 

 

 

 Wartość początkowa ewidencyjna środków trwałych                                    0,00 zł 
 


