
UCHWAŁA  NR 3591/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 20 maja 2021r. 
 
 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  
i realizację inwestycji w Poznaniu w rejonie ul. Gdyńskiej. 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 
 

 
§ 1.  

 
1. Wyraża się zgodę dla K.R.U.K Technika i Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na 
dysponowanie nieruchomościami położonymi w Poznaniu w rejonie ul. Gdyńskiej, 
oznaczonymi w ewidencji gruntów jako obręb: Karolin, arkusz mapy 4, działka nr 1 o pow. 
5867 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO2P/00006214/6, arkusz mapy 4, działka nr 3 
o pow. 304 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO2P/00238550/8, arkusz mapy 4, 
działka nr 15 o pow. 1261 m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1P/00231439/8, 
stanowiącymi własność Województwa Wielkopolskiego, na cele budowlane i realizację 
inwestycji polegającej na realizacji przejścia przyłącza wodociągowego Dn110 z ww. działek 
do działki nr 17 w obrębie Karolin. 
2. Inwestycja zostanie wykonana na koszt Inwestora. 
3. Projektowany przebieg przyłącza wodociągowego stanowi 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 3591/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
 Z DNIA 20 maja 2021r. 

 
 

Nieruchomości położone w Poznaniu w rejonie ul. Gdyńskiej, opisane w § 1 uchwały 

stanowią własność Województwa Wielkopolskiego, co potwierdzają księgi wieczyste   

nr KW: PO2P/00006214/6, PO2P/00238550/8, PO1P/00231439/8. Nieruchomości  

te stanowią drogę wojewódzką nr 196. 

Pan Wiesław Chrostowski K.R.U.K. Technika i Energia Sp. z o.o., zwrócił się  

z wnioskiem o dysponowanie na cele budowlane nieruchomością w związku z realizacją 

inwestycji, polegającej na lokalizacji i realizacji przejścia przyłącza wodociągowego Dn110 

zlokalizowanego na działkach nr: 1, 3, 15 w obrębie: Karolin do działki nr: 17 w obrębie: 

Karolin. 

Inwestor uzyskał zgodę na realizację ww. inwestycji na terenie  

ww. działek w Poznaniu, wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Poznaniu w formie pisma  

nr IPO.NM.416.282.2021  z dnia 19.03.2021r. Inwestor zobowiązany jest do realizacji 

inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w ww. piśmie. 

Szczegółową lokalizację przyłącza wodociągowego przedstawia plan sytuacyjny  

w załączniku do uchwały. 

 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 

  

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr            /2021
z dnia


