
UCHWAŁA NR 3513/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 29 kwietnia 2021r.  
 

 
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu 

Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu 
 
  

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r., poz.1668 z późn. zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  
 

 
§ 1  

 
Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Plewie – Dyrektorowi Wielkopolskiego 
Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu do 
reprezentowania Województwa Wielkopolskiego w sprawie z powództwa 
Województwa Wielkopolskiego przeciwko Fundacji Kształcenia Ustawicznego Peritia 
w Poznaniu o opróżnienie, opuszczenie i wydanie pomieszczeń biurowych w budynku 
przy ul. Piekary 17 w Poznaniu i o zapłatę należności z tytułu bezumownego 
korzystania z tego lokalu przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu 
(sygn. akt VII C 1889/19/5) oraz przed sądem II instancji oraz do udzielenia 
pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu lub adwokatowi. 
 

§ 2  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3513/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z DNIA 29 kwietnia 2021r.  

 
 
 

W Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu toczy się                    
z powództwa Województwa Wielkopolskiego postępowanie sądowe przeciwko 
Fundacji Kształcenia Ustawicznego Peritia w Poznaniu o opróżnienie, opuszczenie i 
wydanie   pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piekary 17 w Poznaniu  oraz  o 
zapłatę należności z tytułu bezumownego korzystania z tych pomieszczeń. Pozew w 
imieniu Województwa Wielkopolskiego został złożony przez likwidatora 
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, która to 
jednostka zakończyła działalność z dniem 30 września 2020 r.  

Pomieszczenia biurowe, których dotyczy ww. postępowanie sądowe, 
znajdują się na nieruchomości będącej aktualnie w trwałym zarządzie Wielkopolskiego 
Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – wojewódzkiej 
samorządowej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W tych 
okolicznościach zasadne jest, aby Województwo Wielkopolskie reprezentowane było 
w postępowaniu sądowym przez ww. jednostkę.  

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd województwa, przy czym do czynności 
przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda zarządu 
województwa wyrażona w formie uchwały.  

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne. 
 

  

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  

 


