
UCHWAŁA  NR XIV/203/11
SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 26 wrze śnia 2011r.

w sprawie:  wyraŜenia  zgody  na wynajęcie  pomieszczeń  w budynku połoŜonym  
w Lesznie przy ul. Dworcowej 9.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2004r.,  Nr  261,  poz.  2603  z  późn.  zm.)  Sejmik
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

WyraŜa  się  zgodę  na  wynajęcie  w  trybie  bezprzetargowym  na  okres  4  lat
pomieszczeń  o  łącznej  powierzchni  107,20  m2 zlokalizowanych  w  budynku
połoŜonym  na  nieruchomości  w  Lesznie  przy  ul.  Dworcowej  9,  oznaczonej
w  ewidencji  gruntów  jako  obręb  Leszno,  arkusz  mapy  7,  działka  nr  1/24
o pow.  1241 m2,  dla  której  Sąd Rejonowy w Lesznie  prowadzi  księgę  wieczystą
KW 46956, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XIV/203/11

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z DNIA 26 wrze śnia 2011r.

Nieruchomość  połoŜona  w  Lesznie  przy  ul.  Dworcowej  9,  opisana  w  §  1

uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego.

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaŜy.  PoniewaŜ

na  dotychczas  wyznaczone  przetargi  nie  zgłosili  się  oferenci  zainteresowani  jej

zakupem, a jednocześnie wpłynął wniosek Pracowni Diagnostyki RTG s.c. „Ge – Ma”

G.  Frąckowiak  i  M.  Dorabiała  dotyczący  wynajęcia,  pomieszczenia  te  zostały

wynajęte.  Dotychczasowa umowa zawarta  była  na okres 3 lat  za  zgodą  Zarządu

Województwa  Wielkopolskiego  wyraŜona  uchwałą  nr  1089/2008  z  dnia

21  lutego  2008r.  w  sprawie  wynajęcia  nieruchomości  połoŜonych  w  Lesznie

przy ul. Dworcowej 1-9 oraz sporządzenia wykazu tych nieruchomości.  

Pracownia Diagnostyki RTG s.c. „Ge – Ma” G. Frąckowiak i M. Dorabiała –

dotychczasowy najemca przedmiotowej nieruchomości – zwrócił się o przedłuŜenie

umowy  najmu.  Lokalizacja  Pracowni  pod  ww.  adresem  znajduje  się  od  10  lat

(wcześniej  wynajęta  była  przez  ówczesnego uŜytkownika  wieczystego,  tj.  Obwód

Lecznictwa  Kolejowego  w  Lesznie)  co  nie  jest  bez  znaczenia  dla  potencjalnych

pacjentów i jednostek słuŜby zdrowia współpracujących z Pracownią. Jednocześnie

wynajmowane  przez  Pracownię  pomieszczenia  są  jedynymi  wynajmowanymi

w całym budynku przez co budynek nie pozostaje pustostanem. 

Ponadto powyŜej 3 lat, najem wymaga zachowania procedury przetargowej.

Zgodnie  z  art.  37  ust.  4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce

nieruchomościami,  Sejmik  Województwa Wielkopolskiego moŜe wyrazić  zgodę  na

odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu. 

Nowa  umowa  najmu  będzie  zawarta  na  okres  maksymalnie  4  lat,

z  moŜliwością  jej  wypowiedzenia  w  przypadku  sprzedaŜy  nieruchomości.

Dotychczasowa umowa z Województwem Wielkopolskim zawarta była na okres 3 lat.

Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały. 


