
 
 

 

 

Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć/projektów  

do Programu Rewitalizacji Miasta Gniezna 

Osoba/instytucja zgłaszającą 

Nazwa  
 

Miasto Gniezno  

Adres  
 

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno 
 

Dane kontaktowe  
(telefon/e-mail) 

 
opiekun.inwestora@gniezno.eu  

Tel 61 426 04 21 

Przedsięwzięcie/projekt 

Nazwa  
 

Rewitalizacja budynków koszarowych z 
przystosowaniem na cele oświatowo – edukacyjne 

Lokalizacja  

 
Koszary przy ul. Wrzesińskiej 43 - 55 
Budynku d. stajni nr 20 z zespołu koszar 12. Regimentu 
Dragonów , później 17. Pułku Ułanów, a następnie 17. 
Pułku Artylerii Lekkiej , usytuowanego przy ul. Wrzesińskiej 
43-55 na terenie działki nr 7/45KM 86 w Gnieźnie, 
wpisanego wraz z całym zespołem do rejestru zabytków 
pod numerem 69/Wlkp/A decyzja Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z 
dnia 20.11.2011r.  

 

Opis przedsięwzięcia/projektu 

 
Opis zamierzenia inwestycyjnego: 
Inwestycja polega na rewitalizacji obiektów 
pokoszarowych znajdujących się przy ul. Wrzesińskiej 43-
55 na cele oświatowo – edukacyjne.  
Inwestycja obejmuje rewitalizacje budynku d. stajni nr 
20 z zespołu koszar 12. Regimentu Dragonów , później 
17. Pułku Ułanów, a następnie 17. Pułku Artylerii Lekkiej , 
usytuowanego przy ul. Wrzesińskiej 43-55 na terenie 
działki nr 7/45KM 86 w Gnieźnie, wpisanego wraz z 
całym zespołem do rejestru zabytków pod numerem 
69/Wlkp/A decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 20.11.2011r. 
Rewitalizacja ta będzie polegała na przystosowaniu 
nieruchomości do prowadzenia zajęć oświatowo – 
edukacyjnych przy zachowaniu zaleceń Miejskiego 
Konserwatora Zabytków z uwagi na to, że obiekt jest 
wpisany wraz z całym zespołem do rejestru zabytków. 



 
 

 

Powstaną sale edukacyjne i wykładowe do 
prowadzenia zajęć dla młodzieży.  

Podmiot realizujący 
 

Miasto Gniezno 

Cel (planowany rezultat) 

Rewitalizacja terenu powojskowego – koszary, 
przywrócenie nieruchomości utraconej wartości; 
rewitalizacja kompleksu na cele oświatowo – 
edukacyjne.   
 
Ożywienie społeczne dzielnic poprzez aktywizację 
oświatową , edukacyjną. 
Walka z bezrobociem i patologią społeczną.  

 

Koszty realizacji 
 

40 000 000 PLN 
 

Lata realizacji 
 

2017 - 2022 
 

Źródło finansowania 
 

WRPO działanie 9.2  
 

W jaki sposób 
przedsięwzięcie/projekt wpłynie 
na jakość życia mieszkańców? 

 
Przedsięwzięcie zwiększy dostępność i możliwości 
kształcenia młodzieży na szczeblu zawodowym  w 
branżach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.  
Oferta edukacyjna szkół zawodowych w Mieście 
Gnieźnie podobnie jak w kraju nie odpowiada 
wymogom rynku pracy. Tworzenie warunków rozwoju 
nowoczesnego szkolnictwa zawodowego jest zadaniem 
pilnym, a zarazem długofalowym i wymagającym 
współdziałania władz oświatowych wszystkich szczebli, 
przedsiębiorców, partnerów społecznych i samych 
szkół. Utrudnia je dotychczasowa marginalizacja 
szkolnictwa zawodowego. Szansą dla programu 
naprawczego jest zainteresowanie pracodawców 
wywołane dobrą koniunkturą gospodarczą oraz 
możliwości korzystania ze środków unijnych zarówno z 
EFRR jak i EFS. Niniejsze przedsięwzięcie ma zachęcić 
młodzież do kształcenia zawodowego, tak aby 
przeciwdziałać bezrobociu, patologii społecznej i 
wpływać na rozwój gospodarczy miasta i regionu. 
  

 


