
UCHWAŁA NR 1245/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2011r.  
 
 
 

w sprawie: wyra żenia zgody na usuni ęcie drzew i krzewów przez Port Lotniczy                                                       
Poznań-Ławica sp. z o.o.   

 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z  2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na usunięcie przez Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.                          
17 drzew oraz krzewów zajmujących teren o powierzchni 170 m2, znajdujących się                 
na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako: obręb Ławica, arkusz mapy 1, działka nr 27/22, zapisanej                  
w księdze wieczystej KW PO1P/00249568/0. 
2. Drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia zaznaczono na mapce sytuacyjnej                   
pt. „Port Lotniczy Poznań-Ławica – lokalizacja drzew i krzewów na terenie projektowanej   
II części parkingu wschodniego”, stanowiącej załącznik do uchwały. 
3. Usunięcie drzew i krzewów zostanie sfinansowane przez Port Lotniczy Poznań-Ławica 
sp. z o.o.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                  
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                     
w Poznaniu.  
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 
Marek Woźniak 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1245/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2011r.  

 
 
 

 Nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej, szczegółowo określona           
w § 1 ust. 1 uchwały stanowi współwłasność Województwa Wielkopolskiego i Skarbu 
Państwa i znajduje się we władaniu Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o.  
 Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody                
na usunięcie 17 drzew oraz krzewów zajmujących teren o powierzchni 170 m2, 
znajdujących się na nieruchomości położonej w Poznaniu,  przy ul. Bukowskiej. 
 Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie trwale przeznaczonym 
do startów i lądowań statków powietrznych oraz związanego z tym ruchu statków 
powietrznych, w raz z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu.  
 Konieczność wycinki przedmiotowych drzew i krzewów wynika z planowanej 
rozbudowy parkingu wschodniego Portu Lotniczego Poznań-Ławica.  
 W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody             
(Dz. U. z  2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) usunięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta, może nastąpić za zgodą właściciela nieruchomości.  

Wobec powyższego usunięcie przedmiotowych drzew i krzewów wymaga                   
zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego reprezentującego współwłaściciela,                              
tj. Województwo Wielkopolskie.  

Usunięcie drzew i krzewów zostanie sfinansowane przez Port Lotniczy Poznań-               
-Ławica sp. z o.o. 
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.  
 
 
 

Krzysztof Grabowski 
 

  Członek Zarządu 
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