
 
 

Uchwała Nr   1314/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

   z dnia    16 listopada   2011r. 
 
w sprawie: wyra żenia zgody na  wyci ęcie drzewa  na  terenie  nieruchomo ści 
               poło żonej w Połczynie-Zdroju przez u żytkownika wieczystego. 
 

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

 
§ 1 

 
1. Wyraża się zgodę na wycięcie jednego drzewa rosnącego na nieruchomości 
położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Kościuszki, oznaczonej  w ewidencji gruntów 
jako obręb Połczyn-Zdrój, arkusz mapy 115, działka nr 42/1 o pow. 0.2252 ha 
zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Białogardzie VIII 
Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych KW Nr 10812, stanowiącej własność 
Województwa Wielkopolskiego. 
2. Wykonanie zaplanowanej wycinki sfinansowane zostanie przez użytkownika 
wieczystego ww. nieruchomości tj. Gminę Połczyn-Zdrój. 
 

§ 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     1314/201 1 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

  z dnia  16 listopada  2011r.  
  

Nieruchomość gruntowa opisana w § 1 ust. 1 stanowi własność Województwa 
Wielkopolskiego i znajduje się w  użytkowaniu wieczystym Gminy  Połczyn-Zdrój     
na podstawie aktu notarialnego z dnia 19 maja 1999r. Rep. A. 
nr 4910/1999. Grunt zabudowany jest budynkiem kina, stanowiącym własność 
użytkownika wieczystego. 

Gmina Połczyn-Zdrój uiszcza  opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu w wysokości 326,52 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego                   
w Koszalinie z dnia 15 kwietnia 1993 r.  nr G.VI-7229/69/92/93. 

Wnioskiem z dnia 14 października 2011 r. Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju 
zwrócił się z prośbą  o wyrażenie zgody na wycięcie jednego drzewa gatunku lipa 
szerokolistna o obwodzie 232 cm znajdującego się na ww. nieruchomości. Wniosek 
swój uzasadnia tym,  iż przedmiotowe drzewo zlokalizowane jest na terenie parkingu 
i ze względu na zły stan zdrowotny (całkowity posusz, bliska utrata stateczności) 
stanowi  zagrożenie bezpieczeństwa ludzi   i mienia.  

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. z  2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze 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 wyżej wspomnianej wycinki wymaga 
zgody Zarządu Województwa Wielkopolskiego reprezentującego właściciela 
tj. Województwo Wielkopolskie. 

Usunięcie drzewa nastąpi ze środków własnych Gminy Połczyn-Zdrój. 
 
 W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 

uzasadnione. 
 
 

 
Krzysztof Grabowski 

        Członek Zarządu 
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