
UCHWAŁA  NR 2212/2016  
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z  DNIA 17 czerwca 2016r.  
 

 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości przez Muzeum 
  Pierwszych Piastów na Lednicy. 
 
 
  
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  
Wyraża się zgodę na wydzierżawianie przez Muzeum Pierwszych Piastów                   
na Lednicy na okres do 5 lat: 
- części obiektu tzw. bukaciarni o powierzchni 380 m2;  
- części działki rolnej nr 37/14 w Dziekanowicach o pow. 2,5 ha 
zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Dziekanowicach gm. Łubowo, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Dziekanowice, arkusz mapy 1, działka  
nr  37/4 o pow. 17772 m2, działka nr 37/14 o pow. 28897 m2, stanowiącej własność 
Województwa Wielkopolskiego i zapisaną w księdze wieczystej KW nr 
PO1G/00076297/6.  
 

 
§ 2  

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Dyrektorowi 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
 
 

§ 3  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 2212/2016  

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 kontynuację dzierżawy na okres 5 lat części budynku 

bukaciarni o pow. 380 m2 na rzecz Polskiej Akademii Nauk jako magazyn zbiorów 

archeologicznych pochodzących z badań interwencyjnych na terenie Wielkopolski 

oraz na wydzierżawienie części działki rolnej położonej w Dziekanowicach nr 37/14   

o pow. 2,5 ha indywidualnemu rolnikowi, w ramach prezentacji upraw na terenie 

Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.   

Jednocześnie zgodnie z zapisem § 8 umowy użyczenia nr 2/2014 zawartej               

w dniu 26 listopada 2014r. każdorazowe nieodpłatne lub odpłatne udostępnienie 

przedmiotu użyczenia, także w części, osobie trzeciej wymaga zgody Użyczającego 

wyrażonej na piśmie. 

 

           Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

  
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  

 

 


