
UCHWAŁA  NR 2209/2016 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 17 czerwca 2016r. 
 
  
 
 

w sprawie:  wyrażenia  zgody na dysponowanie nieruchomością przez Muzeum
   Pierwszych Piastów na Lednicy na cele budowlane i przeprowadzenie 
   prac budowlanych.   
 
 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016r., poz. 486) Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.  
 

1. Wyraża się zgodę na dysponowanie przez Muzeum Pierwszych Piastów                    
na Lednicy zabudowaną nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
obręb  Dziekanowice, arkusz mapy 1, działka nr 37/4 o pow. 17772 m2, zapisaną 
w księdze wieczystej KW PO1G/00076297/6, na cele budowlane oraz 
przeprowadzenie modernizacji zabudowań folwarcznych: stodoły, bukaciarni i 
jałownika. 

2. Szacunkowy koszt przeprowadzenia inwestycji opiewa na kwotę 19.864.500,00 zł                 
i zostanie sfinansowany ze środków przydzielonych w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014 – 2020.    

 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 
Dyrektorowi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.  
 
 

§ 3.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 2209/2016 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

Z DNIA 17 czerwca 2016r. 
 
 
 

Nieruchomość położona w Dziekanowicach, gm. Łubowo, opisana w § 1 

uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i umową użyczenia                 

nr 2/2014 zawartą w dniu 26 listopada 2014r. została przekazana na rzecz Muzeum  

Pierwszych Piastów na Lednicy w celu realizacji zadań statutowych.  

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zwróciło się z prośbą                                    

o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji zabudowań 

folwarcznych w Dziekanowicach, na które składają się: stodoła, bukaciarnia                         

i jałownik. Obecnie w stodole znajduje się wystawa archeologiczna. Celem 

modernizacji jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej 

pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo – wystawienniczo – 

edukacyjnego związanego z początkiem państwa polskiego. Przedmiotowe prace 

będą elementem projektu w ramach Działania 4.4.1 projekt pn. „Dziedzictwo 

Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko – 

wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów”, który został wpisany do Wykazu 

Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  

Całkowita wartość projektu to 19.864.500,00 zł. 

Termin realizacji robót budowlanych planowany jest na lata 2017 – 2018. 

           Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

 
 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  


