
UCHWAŁA NR 3747/2017 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

Z DNIA 1 czerwca 2017r. 
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.  

 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) i art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                     
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

1. Wyraża się zgodę na usunięcie przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu 4 drzew z gatunku tuja znajdujących się na nieruchomości 
położonej w Gołaszynie 60, gm. Bojanowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
obręb Gołaszyn, arkusz mapy 2, działka nr 317/1 o pow. 22000 m2, zapisanej                        
w księdze wieczystej KW PO1R/00031007/0.  
2. Usunięcie drzew zostanie sfinansowane ze środków Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu 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 3747/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
Z DNIA 1 czerwca 2017 r.  

 
 
 
 

Nieruchomość położona w Gołaszynie 60, gm. Bojanowo, szczegółowo 

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

i umową użyczenia zawartą w dniu 10 czerwca 2016r. została przekazana na rzecz 

Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w celu realizacji zadań 

statutowych. 

 Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wycinkę 4 drzew z gatunku tuja 

znajdujących się na nieruchomości położonej w Gołaszynie 60, gm. Bojanowo.   

 Konieczność wycinki drzew spowodowana jest chorobą drzew, która 

doprowadziła do ich uschnięcia i obawą o kondycję pozostałych drzew rosnących              

w pobliżu. Jednocześnie obumarłe drzewa stanowią zagrożenie dla osób 

przebywających na terenie parku.  

 Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie               

przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 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 Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

 Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 




