
 

Uchwała Nr 1010/2015           

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2015 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie drzew rosnących na terenie  

nieruchomości położonej  w Śremie, przy ul. Mickiewicza 5   
 

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 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 627 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co 
następuje : 

 

 

§ 1 
 

1. Wyraża się zgodę na wycięcie drzew z gatunku: brzoza brodawkowata – 4 sztuki, 
klon jesionolistny – 2 sztuki oraz klon zwyczajny – 1 sztuka, rosnących na 
nieruchomości położonej w Śremie, przy ul. Mickiewicza 5, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako obręb Śrem, arkusz mapy 19, działka nr 1333/4 o pow. 
0,5879 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1M/0005879/5, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Śremie, stanowiącej własność Województwa 
Wielkopolskiego.  

2. Wycięcie drzew zostanie wykonane na koszt  wnioskodawcy, to jest Powiatu 
Śremskiego. 

3. Pozyskane z wycinki drewno pozostanie do dyspozycji wnioskodawcy.  
4. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim podczas wycięcia drzew z działki nr 1333/4. 
 

 

§ 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.  
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr 1010/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 10 września 2015 r. 
 
Nieruchomość szczegółowo opisana w § 1 stanowi w własność Województwa 

Wielkopolskiego i pozostaje w administrowaniu Rejonowej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu.  

Pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Śremie zwrócił się do 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z prośbą  o wyrażenie zgody na wycięcie 
czterech brzóz brodawkowatych, dwóch klonów jesionolistnych oraz jednego klonu 
zwyczajnego, rosnących w na działce nr 1333/4 przy ul. Mickiewicza 5 w Śremie.  

Drzewa będące samosiejkami rosną tuż przy budynku przychodni, który 
położony jest na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1333/1, 
stanowiącej własność Powiatu Śremskiego. Ustalono, że stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa pacjentów przychodni.  

Usunięcie drzew nastąpi ze środków własnych wnioskodawcy, przy czym 
zachowa on prawo do swobodnego  rozporządzenia uzyskanym z wycinki drewnem. 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 j.t. ze zm.) usunięcie drzew z terenu 
nieruchomości, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta, może nastąpić za zgodą właściciela nieruchomości. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego jest w pełni uzasadnione. 

 
 

 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


