
UCHWAŁA  NR 3355/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 18 marca 2021r. 
 
 
 

w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie drzew przez Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy 

 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. 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 przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
następujących drzew: 
- świerk – obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 148 cm, 
- żywotnik (tuja) – obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 86 cm,  
znajdujących się na nieruchomości położonej w Kiekrzu, gm. Rokietnica, oznaczonej         
w ewidencji gruntów jako obręb Kiekrz, arkusz mapy 2, działka nr 766/2 o pow. 265 m2, 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1A/00039882/7 stanowiącej własność 
Województwa Wielkopolskiego. 
2. Drzewa przeznaczone do usunięcia zaznaczono na mapie zasadniczej 
stanowiącej załącznik do uchwały. 
3. Usunięcie drzew zostanie sfinansowane ze środków Muzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy. 
 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz 
Dyrektorowi Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 3355/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   

Z DNIA 18 marca 2021r.  
  
 
 
 
 

Nieruchomość położona w Kiekrzu, gm. Rokietnica opisana w § 1 niniejszej 

uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego. 

 Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wystąpił z wnioskiem o 

wyrażenie zgody na wycinkę dwóch drzew – świerk i żywotnik (tuja) znajdujących się 

na nieruchomości położonej w Kiekrzu, gm. Rokietnica.  

Wymienione drzewa zasłaniają widok na wiatrak, który jest wpisany do 

inwentarza nieruchomych muzealiów etnograficznych Muzeum Pierwszych Piastów 

na Lednicy – chronionego in situ w Kiekrzu, stanowią przeszkodę przy pracach 

remontowo-konserwatorskich, ale i zagrażają jego bezpieczeństwu.  

 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.  

  Wycinka drzew zostanie sfinansowana ze środków Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy. 

 Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

  

 

  
 

 
 
 

 
     




