
UCHWAŁA NR 2705/2016 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 6 października 2016r. 
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Muzeum Okręgowe w 
Koninie.  

 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) i art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                     
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Wyraża się zgodę na usunięcie przez Muzeum Okręgowe w Koninie                 
następujących drzew: 
- kasztanowiec – obwód pnia na wysokości 130 cm – 163 cm, 
- świerk – obwód pnia na wysokości 130 cm – 100 cm,  
- modrzew – obwód pnia na wysokości 130 cm – 100 cm 
znajdujących się na nieruchomości położonej w Koninie, przy ul. Muzealnej 6, 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb Gosławice, arkusz mapy 12, 
działka nr 614 o pow. 17624 m2, zapisanej w księdze wieczystej KN1N/00046897/2, 
stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego. 
2. Usunięcie drzew oraz nasadzenia zastępcze zostaną sfinansowane ze środków 
Muzeum Okręgowego w Koninie. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 
Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Koninie. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 2705/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z DNIA 6 października 2016 r.  

 
 
 
 

Nieruchomość położona w Koninie, przy ul. Muzealnej 6, szczegółowo 

określona w § 1 ust. 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego                   

i została przekazana umową użyczenia zawartą w dniu 6 kwietnia 2007r. na rzecz 

Muzeum Okręgowego w Koninie.  

 Dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na wycinkę trzech drzew – świerk, modrzew i kasztanowiec znajdujących się                             

na nieruchomości położonej w Koninie, przy ul. Muzealnej 6. Wymienione drzewa 

stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, budynków i budowli. Na działce 614, 

w pobliżu usuwanych drzew, lecz w większej odległości od dworku (świerk), 

ogrodzenia (modrzew) i miejsca edukacji przyrodniczej (kasztanowiec) Muzeum 

zamierza posadzić dwa buki i dwa graby, których to gatunków brakuje w muzealnym 

parku.  

 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 ze zm.) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 

nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek 

posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości.  

  Wycinka drzew zostanie sfinansowana ze środków Muzeum Okręgowego               

w Koninie. 

 Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

 

 
Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  
 
 
 
 

 
     

 


