
UCHWAŁA  NR 3329/2017 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 1 marca 2017r. 
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością 

przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego 
w Szreniawie na cele budowlane. 

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

§ 1. 
 
W uchwale nr 2145/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia                      
10 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością 
przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego                              
w Szreniawie na cele budowlane § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1.   Wyraża się zgodę na dysponowanie przez Muzeum Narodowe Rolnictwa                           
i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie zabudowaną nieruchomością, 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako obręb Rosnowo - Szreniawa, arkusz mapy 2, 
działka nr 22/1 o pow. 2366 m2, działka nr 22/3 o pow. 3065 m2 i działka nr 22/4        
o pow. 32569 m2, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą 
KW PO2P/00259191/6, na cele budowlane, w związku z rozbudową i modernizacją 
istniejącej szopy nawozowej i przeznaczeniem jej na magazyn zbiorów muzealnych 
oraz na modernizację pawilonów nr 14 i 14A. 
2. Szacunkowy koszt przeprowadzenia inwestycji opiewa na kwotę      
4.325.017,50 zł i zostanie sfinansowany ze środków przydzielonych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2016 – 2019            
oraz ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego”. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 
Dyrektorowi Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego               
w Szreniawie.  
 

§ 3. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 3329/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Z DNIA 1 marca 2017r. 

 

 

Nieruchomość położona w Szreniawie przy ul. Dworcowej 5, opisana                

w § 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i umową użyczenia 

zawartą w dniu 18 lipca 2014r. została przekazana na rzecz Muzeum Narodowego 

Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie w celu realizacji zadań 

statutowych.  

Uchwałą nr 2145/2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia                      

10 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomością przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – 

Spożywczego w Szreniawie na cele budowlane, wyraził zgodę na planowaną 

rozbiórkę szopy nawozowej i posadowienie w jej miejsce magazynu zbiorów 

muzealnych. 

Jednak z uwagi na zmianę koncepcji polegającą na rozbudowie i modernizacji 

istniejącej szopy nawozowej ( a nie rozbiórki) i przeznaczeniem jej na magazyn 

zbiorów muzealnych oraz dodatkowo na modernizacji pawilonów nr 14 i 14A, 

Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego                           

w Szreniawie zwrócił się z prośbą o zmianę podjętej uchwały na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane. 

Przedmiotowe prace będą elementem projektu pn. „Modernizacja pawilonów 

wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego 

Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie” finansowanego                     

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach                 

2016 – 2019 oraz ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.  

Całkowita szacunkowa wartość projektu to 12.291.220,00 zł z czego 85% 

będzie sfinansowane ze środków unijnych natomiast 15% ze środków własnych 

województwa. Szacunkowy koszt rozbudowy i modernizacji istniejącej szopy 

nawozowej i przeznaczeniem jej na magazyn zbiorów muzealnych oraz  modernizacji 

pawilonów nr 14 i 14A wynosi 4.325.017,50 zł. 

Termin realizacji robót budowlanych planowany jest na lata 2017 - 2019. 

           Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.  

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek  


