
UCHWAŁA NR 3612/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 27 maja 2021 r.  
 
 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie gruntu położonego w Kaliszu,                  
przy ul. Poznańskiej 79, z przeznaczeniem na stację rowerową  

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), § 6 ust. 2 uchwały Nr XIV/204/11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 września 2011 r. w sprawie określenia zasad 
zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku 
trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. Wiel.                     
z 2011 r., Nr 295, poz. 4768), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala,                             
co następuje: 

 

§ 1. 
 

1. Wyraża się zgodę na użyczenie przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny                    
w Kaliszu gruntu o powierzchni 36 m2, stanowiącego część nieruchomości położonej               
w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79, określonej w ewidencji gruntów jako: obręb 039 
Ogrody, arkusz mapy 1, działka nr 16/2 o pow. 1,1392 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej nr KZ1A/00046621/1, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego,  
z przeznaczeniem na stację rowerową.  

2. Umowa użyczenia zostanie zawarta z Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu na okres                     
od 28.05.2021 r. do 31.10.2021 r. 

3. Szczegółową lokalizację przedmiotowego gruntu przedstawia plan sytuacyjny 
stanowiący załącznik do uchwały. 

4. Nawierzchnia gruntu po zakończeniu funkcjonowania stacji rowerowej zostanie 
przywrócona przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu do stanu pierwotnego. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gospodarki Mieniem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektorowi Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3612/2021 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 27 maja 2021 r.  

 
 
 
 Nieruchomość położona w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79, szczegółowo określona 
w § 1 ust. 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się                    
w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny 
w Kaliszu. 
 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu skierował wniosek do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na 
użyczenie na okres od 28 maja do 31 października 2021 r. gruntu o powierzchni 36 m2, 
stanowiącego część nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79. 
Przedmiotowy grunt zostanie użyczony na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu,                      
z przeznaczeniem na uruchomienie 12-stanowiskowej stacji rowerowej o wymiarach                    
3m x 12m, z terminalem i niezależnym zasilaniem z paneli fotowoltaicznych. Stacja będzie 
funkcjonowała w ramach systemu Kaliski Rower Miejski w okresie od 1 czerwca do                     
31 października 2021 r., natomiast prace montażowe rozpoczną z dniem 28 maja 2021 r. 
Nawierzchnia gruntu po zakończeniu funkcjonowania stacji rowerowej zostanie 
doprowadzona przez ZDM w Kaliszu do stanu pierwotnego.  
 Szczegółową lokalizację projektowanej stacji rowerowej przedstawia plan sytuacyjny 
stanowiący załącznik do uchwały. Podobna stacja rowerowa funkcjonowała na tym terenie 
w latach 2018 – 2020, z której chętnie korzystali pacjenci i personel Szpitala. 
 Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XIV/204/11 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, 
wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia majątku trwałego 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydzierżawienie, wynajęcie          
lub użyczenie mienia nieruchomego do którego zakład posiada inne prawo niż własność 
lub użytkowanie wieczyste wymaga zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
  Jednocześnie Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu jako merytorycznie nadzorujący działalność statutową WSZ 
w Kaliszu pozytywnie zaopiniował użyczenie przedmiotowego gruntu, z przeznaczeniem 
na stację rowerową.  
  Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.  
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  
 
 
 
 

 



Załącznik do uchwały nr 3612/2021 
       Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
       z dnia 27 maja 2021 r.  

 
 
 

Plan sytuacyjny projektowanej stacji rowerowej na nieruchomości  
położonej w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79 

 

 


