
UCHWAŁA  NR 3405/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 31 MARCA 2021r. 
 
 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  
i realizację inwestycji w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr 
XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000r.         
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz                   
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. 
Wiel. Nr 10, poz. 112 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,                   
co następuje: 

 
§ 1.  

 
1. Wyraża się zgodę dla ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na 
dysponowanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako: obręb Poznań (0051), arkusz mapy 22, działka 
nr 5 o pow. 2 490 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1P/00166100/6, 
stanowiącą własność Województwa Wielkopolskiego w udziale 1530590/2401650, 
na cele budowlane w związku z budową przyłącza kablowego nn 0,4 kV celem 
zasilania energią elektryczną ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów. 
2. Szczegółową lokalizację prowadzenia kabla przedstawia plan sytuacyjny 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 
3. Zobowiązuje się Inwestora do zawiadomienia Departamentu Administracyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o rozpoczęciu 
i wykonaniu robót oraz po zakończeniu robót do przywrócenia terenu do stanu 
sprzed rozpoczęcia inwestycji. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
oraz Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
§ 3.  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 3405/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

 Z DNIA 31 MARCA 2021r. 
 
 
 

Nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95, opisana w § 1 
uchwały stanowi współwłasność Skarbu Państwa w udziale 871060/2401650 
i Województwa Wielkopolskiego w udziale 1530590/2401650. Z uwagi na 
wykorzystywanie udziału Województwa na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, jest on administrowany przez 
Departament Administracyjny Urzędu. 

Pan Paweł Słomka reprezentujący Biuro Projektów i Instalacji Elektrycznych 
Adam Rejdukowski  z siedzibą w Poznaniu, działający w imieniu Enea Operator Sp. z 
o. o., zwrócił się z wnioskiem o dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, w 
związku z planowaną realizacją inwestycji na działce nr 5, arkusz 22, obręb Poznań, 
polegającej na poprowadzeniu kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV do 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów zlokalizowanych przy ul. Kościuszki w 
Poznaniu. 
 Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością, z przeznaczeniem na 
realizację przedmiotowej inwestycji wymaga zgody właściciela nieruchomości, 
reprezentowanego zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 




