
UCHWAŁA NR 3358/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 18 marca 2021 r. 
 
 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną                         
w Poznaniu, przy ul. Rycerskiej 10, na cele budowlane 

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 
§ 1.  

 
Wyraża się zgodę na dysponowanie przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego                        
w Poznaniu nieruchomością położoną w Poznaniu, przy ul. Rycerskiej 10, oznaczoną                
w ewidencji gruntów jako: obręb Łazarz, arkusz mapy 16, działka nr 35 o pow. 1,5160 ha, 
zapisaną w księdze wieczystej nr PO1P/00164643/0, stanowiącą własność Województwa 
Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na cele budowlane związane z przeprowadzeniem 
prac modernizacyjnych w budynku „D”, polegających na wymianie dwóch przetłaczarek   
do tlenu medycznego oraz modernizacji istniejącej instalacji tlenowej. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dyrektorowi 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 
 

§ 3.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3358/2021 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 18 marca 2021 r. 

 
 
 

 Nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Rycerskiej 10, szczegółowo określona 
w § 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się                             
w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.                      
 Dyrektor WSPR w Poznaniu skierował wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac 
modernizacyjnych (budowlanych) w budynku „D” znajdującym się na powyższej 
nieruchomości, polegających na wymianie przetłaczarek do tlenu medycznego na nowe 
oraz modernizacji istniejącej instalacji tlenowej, tj. zaworów ujęcia tlenu pomiędzy butlami 
technicznymi i samą instalacją oraz przyłącza pomiędzy instalacją a przetłaczarką, 
sprawdzenie i ewentualne dostosowanie do obecnych standardów bezpieczeństwa                  
i wymogów prawnych.    
 Całkowity koszt inwestycji wyniesie 460.000,00 zł brutto. Inwestycja w całości 
zostanie sfinansowana ze środków unijnych i z budżetu centralnego, ze środków funduszu 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  
 Niniejsza zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane jest                 
niezbędnym dokumentem dla złożenia wniosku przez WSPR w Poznaniu do Ministra 
Zdrowia o przyznanie dotacji celowej na przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji. 
  Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  
 
 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
  
 


