
UCHWAŁA  NR 808/2015 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 16 lipca 2015r. 
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przebudowy budynku   
          przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. 
 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 ze zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.  
 

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie przebudowy północnej klatki schodowej oraz części 
pomieszczeń I i II piętra budynku znajdującego się na nieruchomości położonej                   
w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 
Gniezno, arkusz mapy 39, działka nr 2/15 o pow. 3,2231 ha, działka nr 1/4 o pow. 
0.6106 ha stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego w udziale                        
w wysokości 47723/104143 dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę 
wieczystą KW nr PO1G/00059362/8. 
2. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie posiada zabezpieczone środki 
finansowe na przeprowadzenie inwestycji w kwocie: 1.500.000,00 zł w budżecie 
Województwa Wielkopolskiego na 2015r. oraz 1.000.000,00 ze środków własnych. 
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii               
i Gospodarki Mieniem i Dyrektorowi Muzeum Początków Państwa Polskiego              
w Gnieźnie.  
 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 808/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
Z DNIA 16 lipca 2015r.  

 
 

Nieruchomość zabudowana położona w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 1  
stanowi własność Województwa Wielkopolskiego w udziale w wysokości 
47723/104143 i umową użyczenia nr 4/2009 zawartą w dniu 30 marca 2009r. została 
przekazana na rzecz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w celu 
realizacji zadań statutowych.  
  Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zwrócił się                   
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przebudowy północnej klatki 
schodowej oraz części pomieszczeń I i II piętra budynku. Zakres planowanych 
działań został określony w dokumentacji technicznej -  projekt budowlany                             
i przewiduje m.in. ulokowanie na piętrze budynku pomieszczeń przeznaczonych                  
na zadania związane z edukacją, archiwum, pomieszczeń biurowych oraz                       
sali wielofunkcyjnej na potrzeby konferencji, wykładów i realizacji wystaw czasowych.  

Zakończenie prac planuje się na przełomie marca i kwietnia 2016r.  
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie posiada zabezpieczone 

środki finansowe na przeprowadzenie inwestycji w kwocie: 1.500.000,00 zł                
z budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015r. oraz 1.000.000,00 zł ze środków 
własnych (całość inwestycji ma kosztować 2.500.000,00 zł).  

Jednocześnie zgodnie z zapisem § 5 umowy użyczenia zawartej w dniu                      
30 marca 2009r. dokonanie napraw wykraczających poza drobne naprawy, a także 
adaptacja oraz modernizacja wymagają każdorazowej pisemnej zgody 
Użyczającego, a koszty tych czynności obciążają Biorącego w użyczenie i nie 
podlegają zwrotowi przez Użyczającego. 
 Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

 
 

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 


