
 

 

Uchwała  Nr  813/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 16 lipca  2015 r. 

 

w sprawie: wyrażenia  zgody na wycięcie krzewów na terenie nieruchomości              

położonej  w Bninie.   
 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) w związku z art. 83 
ust. 1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U. z  2013 r. poz. 
627 j.t. ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co    następuje : 

 

§ 1 
 
1. Wyraża się zgodę na wycięcie krzewów z gatunku jałowiec płożący na  

nieruchomości położonej w Kórniku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 

Bnin, arkusz mapy 2, działka nr 115  o pow. 0,1044 ha i arkusz mapy 4, działka         

nr 281  o pow. 0,1096 ha,  zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00038674/2 
Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Województwa 
Wielkopolskiego.  
2. Usunięcie krzewów zostanie sfinansowane przez Gminę Kórnik. 
3. Plan sytuacyjny ww. krzewów stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 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   813/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

  z dnia 16 lipca  2015 r. 
 
Nieruchomość gruntowa szczegółowo opisana w § 1 stanowi własność 

Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego           
z dnia 5 czerwca 2013 r.  Nr  SN-VI.7532.3.64.2013.6 i znajduje się w zarządzie Gminy 
Kórnik. 

  Burmistrz Gminy Kórnik, zwrócił się z prośbą  o wyrażenie zgody na wycięcie 
krzewów z gatunku jałowiec płożący, rosnących w Kórniku, obręb  Bnin na działkach   
nr: 115, 281,  stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego i pozostających 
obecnie w zarządzie Gminy Kórnik.  

Wniosek swój uzasadnia tym, iż przedmiotowe krzewy ograniczają skrajnię 
drogową, zawężają pas jezdni. 

Ww. zgoda jest niezbędna w celu złożenia przez Burmistrza Gminy Kórnik        
do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu stosownego wniosku            
o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew. 

W związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 627 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 krzewów nastąpi ze środków własnych Gminy Kórnik. 
 
W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
  

 
 
 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK  
do uchwały Zarz ądu Województwa Wielkopolskiego nr 813/2015

z dnia 16 lipca 2015r.


