
 

UCHWAŁA NR 3939/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) i art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia             
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Wyraża się zgodę Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii 
i Janusza Zeylandów w Poznaniu na usunięcie następujących drzew: 

1) drzew znajdujących się na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy                                     
ul. Szamarzewskiego 62, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb Jeżyce, arkusz 
mapy 17, działka nr 74/2 o pow. 3,5503 ha, zapisanej w księdze wieczystej                         
KW PO1P/00204108/1, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego, tj.: 
- brzozy brodawkowatej o pierśnicy 123,00 cm, 
- klonu pospolitego o pierśnicy 60,00 cm, 
- klonu pospolitego o pierśnicy 76,00 cm, 
- brzozy brodawkowatej o pierśnicy 90,00 cm, 
- brzozy brodawkowatej o pierśnicy 90,00 cm, 
- brzozy brodawkowatej o pierśnicy 130 cm, 
- modrzewia europejskiego o pierśnicy 90,00 cm, 
- modrzewia europejskiego o pierśnicy 130,00 cm, 
- robinii akacjowej o pierśnicy 110 cm, 
- klonu pospolitego o pierśnicy 100,00 cm, 
- klonu pospolitego o pierśnicy 157,00 cm, 
- klonu pospolitego o pierśnicy 165,00 cm, 
- klonu pospolitego o pierśnicy 125,00 cm, 
- klonu pospolitego o pierśnicy 127,00 cm, 
- lipy krymskiej o pierśnicy 200,00 cm, 
- jarzębu szwedzkiego o pierśnicy 96,00 cm. 

2) drzew znajdujących się na nieruchomości położonej w Ludwikowie k/Poznania, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb Krosinko, arkusz mapy 3, działka nr 30/2 
o pow. 39,0966 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1M/00036490/3, 
stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego, tj.: 
- lipy drobnolistnej o pierśnicy 185,00 cm, 
- lipy drobnolistnej o pierśnicy 150,00 cm, 
- lipy drobnolistnej o pierśnicy 175,00 cm, 
- lipy drobnolistnej o pierśnicy 154,00 cm, 
- lipy drobnolistnej o pierśnicy 140,00 cm, 
- lipy drobnolistnej o pierśnicy 200,00 cm. 
 



 

2. Usunięcie pierwszych 9 drzew określonych w ust. 1 pkt 1 oraz wykonanie 
ewentualnych nasadzeń zastępczych zostanie sfinansowane przez firmę Budimex SA 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 40, usunięcie pozostałych drzew określonych 
w ust. 1 oraz wykonanie ewentualnych nasadzeń zastępczych zostanie sfinansowane 
przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza 
Zeylandów w Poznaniu. 

3. Plany sytuacyjne drzew przeznaczonych do usunięcia stanowią załączniki nr 1 i 2. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu 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. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 



 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3939/2017 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 29 czerwca 2017 r.  

 
 
 

 Nieruchomości położone na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii                
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, przy                                            
ul. Szamarzewskiego 62 oraz w Ludwikowie k/Poznania, szczegółowo określone w § 1 
ust. 1 uchwały stanową własność Województwa Wielkopolskiego i znajdują się                           
w nieodpłatnym użytkowaniu WCPiT w Poznaniu. 
  Dyrektor WCPiT w Poznaniu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie 
16 drzew znajdujących się na terenie WCPiT w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 62.  
9 drzew wymaga wycinki ponieważ koliduje z rozbudową dróg i parkingów, w związku                 
z realizacją rozbudowy budynku głównego o trzykondygnacyjny budynek na potrzeby 
Zakładu Brachyterapii, Onkologii Klinicznej, Torakochirurgii i Pulmonologii. Pozostałe                 
7 drzew zostało przeznaczone do cięć sanitarnych. Drzewa, zgodnie z wnioskiem 
zamierają w wyniku chorób, porażenia przez jemiołę i szkodniki. Ponadto drzewa 
posiadają znaczną ilość posuszu w koronach i z uwagi na zły stan zagrażają 
bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie WCPiT.  
  Jednocześnie dyrektor WCPiT w Poznaniu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na usunięcie 6 drzew znajdujących się na terenie WCPiT w Ludwikowie k/Poznania. 
Drzewa zostały przeznaczone do usunięcia w związku z planowaną przebudową jedynego 
wjazdu na teren szpitala i koniecznością poszerzenia drogi pożarowej, zainstalowania 
systemu kontroli ruchu oraz koniecznością wykonania cięć sanitarnych. Drzewa, zgodnie                   
z wnioskiem obumierają i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających                  
na terenie ww. jednostki. Jakakolwiek ingerencja w ich system korzeniowy w trakcie prac 
budowlanych będzie groziła przewróceniem się drzew. 
  Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie               
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) usunięcie drzew z terenu nieruchomości 
może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza              
nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości.  
  Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 



                      ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 3939/2017 
                      ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
                      z dnia 29 czerwca .2017 r. 
 

 
Plan sytuacyjny drzew przeznaczonych do usunięcie na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu  

 

 



                    
             ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 3939/2017 
             ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
             z dnia 29 czerwca 2017 r. 
 

Plan sytuacyjny drzew przeznaczonych do usunięcia na terenie 
 Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Ludwikowie k/ Poznania  

 

 


