
 
 
 
 

UCHWAŁA  NR 3434/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 08 KWIETNIA 2021 r. 
 
 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  
i realizację inwestycji w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr 
XX/296/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000 r.         
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 T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na 
dysponowanie nieruchomością położoną w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako: arkusz mapy 12, działka nr 120, obręb 21 
Jeżyce, będącą we władaniu Województwa Wielkopolskiego, na cele budowlane w 
związku z budową przyłącza światłowodowego do budynku 88208 McDonald`s. 
2. Szczegółową lokalizację przyłącza przedstawia plan sytuacyjny stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały. 

 
§ 2. 

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

 
§ 3.  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3434/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
 Z DNIA 08 KWIETNIA 2021 r. 

 
 
 

Nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38, opisana w § 1 
uchwały znajduje się we władaniu  Województwa Wielkopolskiego. W stosunku do 
części nieruchomości Województwo Wielkopolskie ma zawartą umowę dzierżawy na 
rzecz spółki McDonald’s. 

Pan Andrzej Til reprezentujący Tele Haus Serwis Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gądkach, działający w imieniu T-Mobile Polska S.A., zwrócił się z wnioskiem 
o dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, w związku z planowaną 
realizacją inwestycji na działce nr 120, arkusz 12, obręb Jeżyce, polegającej na 
wykonaniu przyłącza światłowodowego do budynku McDonald`s położonego przy ul. 
Dąbrowskiego 38 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 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

Krzysztof Grabowski 
Wicemarszałek 




