
UCHWAŁA NR 3227/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 4 lutego 2021 r. 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew przez Zakład Leczenia Uzależnień    
w Charcicach 

 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                     
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Wyraża się zgodę na usunięcie drzew oraz dokonanie nasadzeń zastępczych                    

przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na nieruchomości położonej                            
w Charcicach, Charcice 12, gmina Chrzypsko Wielkie, oznaczonej w ewidencji gruntów                 
jako: obręb Charcice, arkusz mapy 1, działka nr 20 o pow. 7,8700 ha, zapisanej                       
w księdze wieczystej nr PO2A/00036989/3, stanowiącej własność Województwa 
Wielkopolskiego. 

2. Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dyrektorowi Zakładu 
Leczenia Uzależnień w Charcicach. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3227/2021 

 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 4 lutego 2021 r. 

 
 
 

 Nieruchomość położona w Charcicach, szczegółowo określona w § 1 ust. 1 uchwały 
stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się w nieodpłatnym 
użytkowaniu Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach. 
 Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach skierował wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wyrażenie zgody                    
na usunięcie 7 drzew znajdujących się na terenie zabytkowego parku na powyższej 
nieruchomości. Przedmiotowe drzewa są uschnięte, przechylone i stwarzają zagrożenie 
dla osób przebywających na terenie parku oraz niebezpieczeństwo uszkodzenia 
okolicznych budynków.  

Zakład jednocześnie planuje dokonanie nasadzeń zastępczych na nieruchomości. 
 Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie               
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza 
nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości.  
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 



        Załącznik do uchwały nr 3227/2021 
        Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
        z dnia 4 lutego 2021 r. 
 
 
 

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na nieruchomości położonej 
w Charcicach, Charcice 12, gm. Chrzypsko Wielkie 

 
 

Lp. Nazwa gatunku drzewa Obwód pnia na 
wys. 130 cm 

Przyczyna usunięcia 
 

1. Topola 240 suche 

2. Świerk  110 suche 

3. Świerk  100 suche 

4. Świerk  95 suche 

5. Świerk  140 suche 

6. Jesion  110 wiatrołom 

7. Jesion 95 wiatrołom 



              
        

 


