
Uchwała nr 28/211/17 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 3 stycznia 2017 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie na użyczenie pomieszczeń 
w budynku przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2260), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) 
oraz § 15 załącznika do uchwały nr 150/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  
25 czerwca 2012 r. w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,  
przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie  
oraz użyczenie – uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

„Meditrans” w Warszawie na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 1560 m²  
w budynku zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie.  

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, zostaną użyczone Mazowieckiemu Szpitalowi 
Bródnowskiemu w Warszawie Sp. z o.o. 

 

§ 2. 
Umowa użyczenia może zostać zawarta na czas nieoznaczony i powinna zawierać zapisy 
określone w § 17 ust. 2 Zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,  
przy zbywaniu aktywów trwałych, oddawaniu ich w dzierżawę, najem, użytkowanie  
oraz użyczenie, stanowiących załącznik do uchwały nr 150/12 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie.  
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
z up. Marszałka Województwa 

 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 
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