
UCHWAŁA NR 1288/2011 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 10 LISTOPADA 2011 r.  
 
 
 

w sprawie: wyra żenia zgody na usuni ęcie drzew i krzewów przez Wielkopolskie 
Centrum Onkologii w Poznaniu z terenu przeznaczoneg o pod 
budow ę ośrodka radioterapii w Kaliszu, przy ul. Kaszubskiej 12   

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

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na usunięcie przez Wielkopolskie Centrum Onkologii z siedzibą 
w Poznaniu, przy ul. Garbary 15, 165 drzew i 366 krzewów rosnących na 
nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Kaszubskiej 12, oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako: obręb 027 Chmielnik, arkusz mapy 1, działka nr 41/5 
o pow. 0,8340 ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Kaliszu KW nr KZ1A/00048999/5. 
 

2. Drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia wymienione zostały w dokumencie 
,,Wykaz drzew i krzewów na terenie nieruchomości przy ul. Toruńskiej 7 w Kaliszu”, 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Ich położenie zostało oznaczone na mapie 
zasadniczej sporządzonej dla działki nr 41/1, położonej przy ul. Toruńskiej 7 
w Kaliszu, która na mocy decyzji Prezydenta Miasta Kalisza z 25 sierpnia 2011 r. 
nr WGK.6831.124.5.2011 uległa podziałowi geodezyjnemu, w wyniku którego 
powstały działki nr 41/4 i nr 41/5. Kopia przedmiotowej mapy zasadniczej stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały. 
 

3. Usunięcie drzew zostanie sfinansowane ze środków Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii z siedzibą w Poznaniu. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                   
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                     
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Centrum Onkologii z siedzibą 
w Poznaniu. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1288/2011 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z DNIA 10 LISTOPADA 2011 r.  

 
 

 Nieruchomość położona w Kaliszu, przy ul. Kaszubskiej 12, szczegółowo 
określona w § 1 ust. 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego 
i przeznaczona jest pod  budowę ośrodka radioterapii przez Wielkopolskie Centrum 
Onkologii w Poznaniu, na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
nr 1085/2011 z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia od 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu prawa nieodpłatnego 
użytkowania działki nr 41/5 położonej w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12. 
 Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu pismem z dnia 
26 października 2011 r. wystąpił do Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie 165 drzew i 366 krzewów rosnących na 
ww. nieruchomości. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki jest 
wynikiem szczegółowej inwentaryzacji sporządzonej w ramach opracowywanej 
dokumentacji projektowo – technicznej budowy ośrodka radioterapii na terenie działki 
nr 41/5 w Kaliszu. 
 Wycięcie drzew i krzewów konieczne jest w celu realizacji planowanej 
inwestycji. 
 Jak wynika z przepisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody  (Dz. U. z  2009 r., 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 wykonanie wycinki przedmiotowych drzew i krzewów 
wymaga zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego, reprezentującego 
właściciela działki nr 41/5, to jest Województwo Wielkopolskie.  

Wycięcie drzew i krzewów zostanie sfinansowane przez Wielkopolskie 
Centrum Onkologii w Poznaniu. 

  
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 
 

Krzysztof Grabowski 

   C 
złonek Zarządu 
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