
UCHWAŁA NR 1280/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 13 listopada 2015 r.  
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Wielkopolskie Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu 

 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) i art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                     
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Wyraża się zgodę na usunięcie przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii                              
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu następujących drzew: 
- klonu jaworu o obwodzie pnia 93 cm na wys. 1,3 m, 
- klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 103 cm na wys. 1,3 m, 
- klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 93 cm na wys. 1,3 m, 
- klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 140 cm na wys. 1,3 m,  
znajdujących się na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 62, 
określonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Jeżyce, arkusz mapy 17, działka      
nr 74/2 o pow. 3,5503 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00204108/1, 
stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego. 
2. Usunięcie drzew oraz ewentualne nasadzenia zastępcze zostaną sfinansowane                
ze środków Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 
Zeylandów w Poznaniu. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Geodezji, Kartografii                   
i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego                     
w Poznaniu oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii                 
im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.  
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 1280/2015 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 13 listopada 2015 r.  

 
 
 

 Nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 62 stanowi 
własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu 
Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów 
w Poznaniu. 

Dyrektor Centrum wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie czterech 
drzew z rodzaju klon, znajdujących się na powyższej nieruchomości od strony                          
ul. Grodziskiej. 

Powyższe drzewa są chore i częściowo obumarłe, stanowiąc zagrożenie                  
dla osób przebywających na terenie Centrum oraz osób poruszających się ulicą 
Grodziską.  
 Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie               
przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza 
nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości.  
  Usunięcie drzew zostanie sfinansowane ze środków Wielkopolskiego Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. 
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.  
 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 
 


