
UCHWAŁA  NR 3271/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 18 lutego 2021r. 
 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Kościanie przy 
ul. Gostyńskiej 38  w celu wykonania przejścia dla pieszych.  
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1.  

 
1. Wyraża się zgodę dla Gminy Miejskiej Kościan na udostępnienie nieruchomości 
zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38, stanowiącej własność 
Województwa Wielkopolskiego w udziale 3/10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 
Kościan, arkusz mapy 33, działka nr 3261/5 o pow. 0,8075 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej KW nr PO1K/00047102/5, w celu wykonania budowy oświetlenia przejścia dla 
pieszych. 
2. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych zostanie wykonana na koszt Inwestora. 
3. Projektowany przebieg oświetlenia linii kablowej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 
§ 2. 

 
1. Inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu- Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie o rozpoczęciu  
i wykonaniu poszczególnych etapów robót odtworzeniowych, po zakończeniu robót do 
przywrócenia terenu do stanu użyteczności, odpowiadającemu przed rozpoczęciem robót 
oraz potwierdzenia wykonania prac protokołem odbioru. 
2. Do odbioru wykonania prac upoważnia się Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu. 

§ 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 3271/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
 Z DNI 18 lutego 2021r. 

 
 
 

Nieruchomość zabudowana położona w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38, stanowi 

własność Województwa Wielkopolskiego w udziale 3/10 oraz Powiatu Kościańskiego  

w udziale 7/10. Udział Województwa Wielkopolskiego został oddany w trwały zarząd 

Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

Pan Robert Jamroży ROBOTECH INVESTMENT, działający na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora Gminę Miejską Kościan zwrócił się,  

za pośrednictwem trwałego zarządcy, z wnioskiem o dysponowanie nieruchomością w celu 

wykonania budowy oświetlenia przejścia dla pieszych na ww. nieruchomości. 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, jako trwały zarządca części 

nieruchomości, zaopiniował pozytywnie w piśmie nr WZDW.WAG.0702.6/2021  

z dn. 20.01.2021r. przeprowadzenie prac związanych z budową oświetlenia przejścia dla 

pieszych, jednak pod warunkiem informowania o poszczególnych etapach prac  Rejonu Dróg 

Wojewódzkich w Kościanie. 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie na koszt Inwestora. Inwestor 

zobowiązany jest po przeprowadzeniu robót do przywrócenia terenu do stanu użyteczności, 

odpowiadającemu przed rozpoczęciem robót oraz potwierdzenia wykonania prac protokołem 

odbioru. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr            /2021
z dnia


