
UCHWAŁA  NR 2025/2016 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 20 maja 2016r. 
 
  
 

w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Gnieźnie 
          przy  ul.  Kostrzewskiego  1  w  celu posadowienia obiektów  „małej 
          architektury”.   
 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015r., poz. 1392 ze zm.) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.  
 

1. Wyraża się zgodę na dysponowanie przez Miasto Gniezno zabudowaną 
nieruchomością stanowiącą własność Województwa Wielkopolskiego w udziale  
w wysokości 47723/104143, położoną w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 1, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Gniezno, arkusz mapy 39, działka               
nr 2/15 o pow. 32231 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę 
wieczystą KW PO1G/00059362/8, w celu posadowienia obiektów „małej 
architektury – postaci Królika i tablicy informacyjnej”, w ramach zadania pn. „Trakt 
Królewski”. 

2. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania                               
4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego                      
i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa 
kulturowego regionu”.  

 
 

§ 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 2025/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
Z DNIA 20 maja 2016r. 

 
 

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.  

Prezydent Miasta Gniezna zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody                      

na dysponowanie przez Miasto Gniezno zabudowaną nieruchomością stanowiącą 

współwłasność Województwa Wielkopolskiego w celu posadowienia obiektów „małej 

architektury – postaci Królika i tablicy informacyjnej”, w ramach zadania pn. „Trakt 

Królewski”. Zadanie zakłada m.in. posadowienie na terenie miasta szeregu obiektów 

„małej architektury” (m.in. rzeźb władców koronowanych w Gnieźnie) oraz rozbudowę 

infrastruktury służącej informowaniu turystów o Gnieźnie i jego atrakcjach (m.in. 

infokiosków). Przyjęty projekt przebiegu Traktu Królewskiego przewiduje 

posadowienie kilku jego elementów na terenie działek należących do Województwa 

Wielkopolskiego. Trakt Królewski składać się będzie m.in. z 15 rzeźb z brązu 

przedstawiających postać „Królika” nawiązującej do tradycji „Gniezna – Miasta 

Królów” oraz 8 tablic informacyjnych.  

Z uzyskanych informacji wynika, iż „Królik” będzie wykonany z brązu, będzie 

miał około 1m wysokości, bez cokołu, wyposażony będzie w tornister i ubrany w strój 

piastowski. Natomiast tablica informacyjna wykonana zostanie ze stali nierdzewnej 

polerowanej o wymiarach 2,60*2,25 m2. Słupki będą z aluminium o przekroju 

kwadratowym. Miejsce posadowienia „Królika” i tablicy informacyjnej obrazuje 

załącznik do uchwały. 

Zadanie współfinansowane będzie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania                               

4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego                      

i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego 

regionu”. Całkowita wartość projektu to 3.000.000,00 zł. 

 Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 




