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UCHWAŁA NR  3363/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez spółkę pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.                      

z siedzibą w Poznaniu inwestycji drogowej na rzecz Miasta Poznań 

  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie inwestycji drogowej (wraz z dokumentacją) polegającej 

na budowie układu drogowego, w zakresie wynikającym z koncepcji uzgodnionej z Zarządem Dróg 

Miejskich w Poznaniu, której wykonanie spowodowane zostało inwestycją niedrogową, polegającą  

na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, na rzecz Miasta Poznań, na zasadach 

określonych w Umowie Nr ZN.222.9.2017 zawartej w dniu 19 maja 2017 r. pomiędzy Miastem Poznań 

a spółką pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

 

§ 2 

 

Przekazania, o którym mowa w § 1 uchwały dokona spółka pod firmą „Szpitale Wielkopolski”  

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, świadcząca na rzecz Województwa Wielkopolskiego usługę Inwestora 

Zastępczego oraz innych usług w ramach Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia 

Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” współfinansowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata2014-2020. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3363/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 marca 2021 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez spółkę pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu inwestycji drogowej na rzecz Miasta Poznań 

 

Na wniosek spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. Prezydent Miasta Poznania wydał 

Decyzję Nr 79/2016 z 11 kwietnia 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

inwestycji polegającej na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Pediatryczny) 

przewidzianej do realizacji na działce nr 2/29, ark. 27, obręb Golęcin, położonej w Poznaniu  

przy ul. A. Wrzoska, z której to Decyzji wynikają obowiązki związane z nieodpłatnym przekazaniem  

na rzecz Miasta ww. inwestycji drogowej.  

Legitymując się powyższą Decyzją Prezydenta Miasta Poznania, spółka „Szpitale 

Wielkopolski” Sp. z o.o. wystąpiła następnie o ustalenie szczegółowych warunków inwestycji drogowej 

polegającej na budowie układu drogowego, której wykonanie spowodowane jest inwestycją 

niedrogową, polegającą na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, przewidzianej  

do realizacji na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. A. Wrzoska. W tym celu zawarta została 

Umowa Nr ZN.222.9.2017 z dnia 19 maja 2017r. pomiędzy Miastem Poznań a spółką „Szpitale 

Wielkopolski” Sp. z o.o., określająca szczegółowe warunki realizacji inwestycji drogowej polegającej 

na budowie układu drogowego, w zakresie wynikającym z koncepcji uzgodnionej z ZDM pismem  

nr ZP.482.62.2.2016 z dnia 18 stycznia 2017r., której wykonanie spowodowane jest inwestycją 

niedrogową, polegającą na budowie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka na działce  

nr 2/29 ark. 27, obręb Golęcin, położonych przy ul. Wrzoska w Poznaniu. 

Wyżej wymieniona Umowa Nr ZN.222.9.2017 z dnia 19 maja 2017r. nałożyła na spółkę 

„Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. posiadającą wówczas status Inwestora, m.in. obowiązek w postaci 

nieodpłatnego przekazania – zrealizowanej własnym kosztem i staraniem Inwestora – inwestycji 

drogowej wraz z dokumentacją.  

Ostatecznie inwestorem budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka zostało 

Województwo Wielkopolskie, które na podstawie zamówienia in-house powierzyło spółce „Szpitale 

Wielkopolski” Sp. z o.o. wykonywanie usługi Inwestora Zastępczego i zawarło ze Spółką w tej mierze 

umowę nr DZ-I/2/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. na usługę Inwestora Zastępczego oraz innych usług  

w ramach Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) 

wraz z jego wyposażeniem” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020”.  
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W związku z realizowanym Projektem pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia 

Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” nr RPWP.09.01.01-30-0001/18 oraz 

zakończeniem przebudowy ulicy Adama Wrzoska stanowiącej bezpośrednie połączenie komunikacyjne 

z będącym w trakcie realizacji obiektem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka, a także mając  

na uwadze zmianę statusu Spółki, która w chwili obecnej jest Inwestorem Zastępczym, zachodzi 

potrzeba wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przedmiotowej inwestycji drogowej. 

Kompetencje do gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego posiada Zarząd 

Województwa, tym samym niezbędne jest wyrażenie zgody na wypełnienie warunków zawartej  

z Miastem Poznań Umowy Nr ZN.222.9.2017 z dnia 19 maja 2017r. tak, aby spółka „Szpitale 

Wielkopolski” Sp. z o.o. mogła kontynuować prace oraz w imieniu Województwa Wielkopolskiego 

formalnie i nieodpłatnie przekazać na rzecz Miasta zrealizowaną inwestycję drogową, tj. przebudowaną 

ulicę Adama Wrzoska. 

Zarząd wskazuje spółkę „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. do dokonania przekazania 

zrealizowanej inwestycji drogowej. 

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

  


