
UCHWAŁA NR 3557/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 6 maja 2021 r. 
 
 
 

zmieniająca uchwałę nr 3745/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego                           
z dnia 1 czerwca 2017  r. w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie 
nieruchomością przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z przeznaczeniem 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. 
 

W uchwale nr 3745/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca                   
2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością przez Szpital 
Wojewódzki w Poznaniu, z przeznaczeniem na cele budowlane, zmienionej uchwałą                      
nr 5614/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca  2018 r. oraz 
uchwałą nr 1274/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2019 r.,  
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 ust. 4. otrzymuje brzmienie: 

”§ 1.4. Inwestycja zostanie sfinansowana przez inwestora, tj. Spółkę AQUANET S.A.    
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dolna Wilda 126, w zakresie kanalizacji sanitarnej  
oraz Miasto Poznań z siedzibą w Poznaniu, przy pl. Kolegiackim 17, w zakresie 
kanalizacji deszczowej.”; 

2) Załącznik nr 4 stanowiący plan sytuacyjny projektowanej przebudowy kanalizacji 
deszczowej na działce nr 437 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

 
        § 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dyrektorowi Szpitala 
Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3557/2021 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 6 maja 2021 r. 

      
  
 

Szpital Wojewódzki w Poznaniu działając na wniosek spółki Procorol Sp. z o.o.                 
z siedzibą w Janikowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 67/69, uzyskał zgodę Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego na dysponowanie nieruchomością położoną w Poznaniu, 
przy ul. Sanatoryjnej nr 2 i 6, na potrzeby realizacji inwestycji polegającej: na budowie 
kanału sanitarnego o długości 184,1 m i średnicy DN 300 mm, kanału deszczowego                     
o długości 20,3 m i średnicy DN 300 mm, 2 przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz 
przebudowę betonowego rurociągu DN400 znajdującego się na działce nr 437. Zgodnie                  
z wnioskiem spółki Procorol  z dnia 12 września 2019 r. oświadczono, że ww. inwestycja 
zostanie sfinansowana przez inwestora, tj.: Spółkę AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
przy ul. Dolna Wilda 126, w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz Miasto Poznań – Zarząd 
Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wilczak 17, w zakresie kanalizacji 
deszczowej. Zgoda na dysponowanie powyższą nieruchomością na realizację 
przedmiotowej inwestycji została wyrażona w uchwale nr 3745/2017 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. zmienionej uchwałami                           
nr 5614/2018 z dnia 19 lipca  2018 r. i nr 1274/2019  z dnia 19 września 2019 r. 

Zgodnie z wnioskiem Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 8 kwietnia               
2021 r., spółka Procorol działając w imieniu i na rzecz Miasta Poznań, zwróciła się                      
z prośbą do Szpitala o zmianę w uchwale nr 3745/2017 nazwy ww. inwestora na Miasto 
Poznań z siedzibą w Poznaniu, przy pl. Kolegiackim 17. Jednocześnie spółka Procorol 
wystąpiła o wyrażenie zgody na przebudowę rurociągu odpływowego DN 400, 
wskazanego na planie sytuacyjnym projektowanej przebudowy kanalizacji deszczowej                
na działce nr 437, przedstawionym w złączniku do niniejszej uchwały. Zgodnie                                 
z wnioskiem, na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej w dniu 23 lutego 2021 r.              
oraz weryfikacji terenu objętego zakresem realizacji inwestycji przez geodetę stwierdzono, 
że na powyższej działce zlokalizowane są dwa równoległe rurociągi odpływowe DN 400. 
W związku z analizą mapy oraz stanu technicznego rurociągów ustalono, że przebudowa 
obejmie rurociąg odpływowy DN 400 zakończony wylotem do rowu Sk33. Ze względu              
na dużą ilość drzew, które będą stanowiły przeszkodę dla wykonania trasy równolegle do 
kanału istniejącego, kanał należy wykonać po trasie istniejącego rurociągu DN 400. 
Zadanie ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej w zakresie wód opadowych                   
i roztopowych.  
  Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  
 
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  
 
               

 



              Załącznik do uchwały nr 3557/2021 
              Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
              z dnia 6 maja 2021 r.  
 

Plan sytuacyjny projektowanej przebudowy kanalizacji deszczowej 
 na działce ewidencyjnej nr 437 w obrębie Kiekrz 

 


