
UCHWAŁA  NR 3570/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 13 maja 2021r. 
 
 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów na nieruchomościach 
położonych w Kaliszu w pasie drogi wojewódzkiej nr 450. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) i art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                     
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2020r., poz. 55 ze zm.), Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1.  

 
1. Wyraża się zgodę dla Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu na usunięcie drzew  
na nieruchomościach położonych w Kaliszu oznaczonych w ewidencji gruntów jako:  
- obręb Śródmieście II: działka nr 1/3 o pow. 4682 m2, zapisana w księdze wieczystej 
KW KZ1A/00084546/9, działka nr 74/41 o pow. 129 m2, zapisana w księdze 
wieczystej KW KZ1A/00050501/5, 
- obręb Czaszki: działka nr 215/2 o pow. 99 m2, bez oznaczenia KW, działka nr 144/8 
o pow. 279 m2, zapisana w księdze wieczystej KW KZ1A/00086220/2, działka nr 54/5 
o pow. 486 m2, zapisana w księdze wieczystej KW KZ1A/00020707/0, działka  
nr 23/13 o pow. 78 m2, zapisana w księdze wieczystej KW KZ1A/00010942/6, 
- obręb Rypinek działka nr 98/10 o pow. 321 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 
KZ1A/00028570/6, działka nr 32/12 o pow. 68 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 
KZ1A/00018372/5, działka nr 35/15 o pow. 50 m2, zapisana w księdze wieczystej KW 
KZ1A/00040892/9, działka nr 35/14 o pow. 253 m2, zapisana w księdze wieczystej 
KW KZ1A/00077691/8, działka nr 6/4 o pow. 78 m2, zapisana w księdze wieczystej 
KW KZ1A/00042308/3, działka nr 40/5 o pow. 206 m2, zapisana w księdze wieczystej 
KW KZ1A/00069889/4, działka nr 15 o pow. 7601 m2, zapisana w księdze wieczystej 
KW KZ1A/00058038/4, działka nr 8 o pow. 2798 m2, zapisana w księdze wieczystej 
KW KZ1A/00077177/9, działka nr 39/1 o pow. 205 m2, zapisana w księdze wieczystej 
KW KZ1A/00047677/5, działka nr 2/1 o pow. 57 m2, zapisana w księdze wieczystej 
KW KZ1A/00002265/7, działka nr 16 o pow. 5596 m2, zapisana w księdze wieczystej 
KW KZ1A/00058323/9, stanowiących 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. 
 

§ 3.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3570/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
 Z DNIA 13 maja 2021r. 

 
 
 

Nieruchomości położone w Kaliszu, opisane w § 1 uchwały stanowią własność 

Województwa Wielkopolskiego i zostały nabyte na podstawie Decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego nr 17/2019 (IR-III.7820.32.2018.3) z dnia 18.09.2019r.  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Rozbudowa ulic w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 450 na odcinku od ulicy Śródmiejskiej do granicy miasta wraz  

z przebudową wiaduktu kolejowego”. Obecnie dla nieruchomości toczy się 

postępowanie wieczystoksięgowe, mające na celu ujawnienie prawa własności 

Województwa Wielkopolskiego i założenie nowych ksiąg wieczystych. 

Drogami wojewódzkimi na terenie miasta Kalisza zarządza Zarząd Dróg 

Miejskich w Kaliszu. 

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zwrócił się z wnioskiem o usunięcie  drzew  

i krzewów z gatunku: robinia akacjowa, klon pospolity, wiąz szypułkowy, lipa 

drobnolistna, bez czarny, róża dzika, sosna pospolita, świerk kłujący, żywotnik 

zachodni, cis pospolity, świerk pospolity, brzoza brodawkowata, morwa biała, jesion 

wyniosły, klon jesionolistny, śliwa ałycza, klon srebrzysty w związku z realizacją 

inwestycji pn. „ Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od  

„Rogatki” do granicy miasta Kalisza- etap I.”. 

Usunięcie drzew i krzewów zostanie wykonane i sfinansowane przez Zarząd 

Dróg Miejskich w Kaliszu. 

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

przyrody (Dz.U z 2020r., 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  3570/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 13 maja 2021r.  

 
 
 

 
Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 1/3 w obrębie 035 Śródmieście II. 

 

Lp. 
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
 

Liczba 
drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Robinia akacjowa 1 szt.   127 

 
 

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 74/41 w obrębie 045 Śródmieście II. 

 

Lp.  
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
Liczba 

drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Sosna pospolita 2 szt. 69, 91 

2 Świerk kłujący 1 szt. 56 

 
Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 215/2 w obrębie 068 Czaszki. 

 

Lp.  
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
Liczba 

drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Robinia akacjowa 1 szt. 141 

 
Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia na dz. 144/8 w obrębie 068 

Czaszki. 

 

Lp.  
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
Liczba 

drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Klon pospolity 2 szt. 72, 53 

2 Robinia akacjowa 4 szt. 178, 158, 208, 92 

3 Wiąz szypułkowy 1 szt. 64 

4 Lipa drobnolistna 
1 szt. 20, 42, 43, 33 

(drzewo o kilku 
pniach)  

5 
Robinia akacjowa, Bez Czarny, 
Róża dzika (formy krzewiaste) 

 
264 m2 



 
Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 23/13 w obrębie 067 Czaszki. 

 

Lp.  
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
Liczba 

drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Żywotnik zachodni 
1 szt. 67, 59 (drzewo o 

kilku pniach) 

2 Cis pospolity 
1 szt. 77, 57, 68 (drzewo 

o kilku pniach) 

 
Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 54/5 w obrębie 067 Czaszki. 

 

Lp.  
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
Liczba 

drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Świerk pospolity 2 szt. 45, 93 

 
Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 98/10 w obrębie 046 Rypinek. 

 

Lp. 
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
 

Liczba 
drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Wiąz szypułkowy 1 szt.  180 

2 Brzoza brodawkowata 2 szt. 160, 156 

3 Lipa drobnolista 1 szt. 127 

 
Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 32/12 w obrębie 066 Rypinek. 

 

Lp. 
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
 

Liczba 
drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Świerk pospolity 5 szt.  82, 99, 85, 82, 75 

2 Klon pospolity 1 szt. 228 

 
 

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 35/14 w obrębie 066 Rypinek. 

 

Lp.  
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
Liczba 

drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Morwa biała 2 szt. 131, 148 



 
Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 35/15 w obrębie 066 Rypinek. 

 

Lp. 
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
 

Liczba 
drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Jesion wyniosły 1 szt. 104 

2 Świerk pospolity 1 szt. 57 
 

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia na dz. 39/1 w obrębie 065 
Rypinek. 

 

Lp. 
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
 

Liczba 
drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Klon jesionolistny 
1 szt. 110, 50 (drzewo o 

kilku pniach) 

2 
Śliwa ałycza, klon jesionolistny 
(formy krzewiaste) 

 
26 m2 

 
Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 40/5 i dz. 15 w obrębie 086  Rypinek. 

 

Lp.  
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
Liczba 

drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Robinia akacjowa 1 szt. 135 

 
 

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 8 w obrębie 085 Rypinek. 

 

Lp.  
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
Liczba 

drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Robinia akacjowa 
4 szt. 59, 61, 92 i 73, 68, 

30 (drzewo o kilku 
pniach) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 6/4 w obrębie 085 Rypinek. 

 

Lp.  
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
Liczba 

drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Żywotnik zachodni 

3 szt. 60 i 60, 30 (drzewo 
o kilku pniach), 51, 
34 (drzewo o kilku 
pniach) 

 
 

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 2/1 w obrębie 092 Rypinek. 

 

Lp. 
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
 

Liczba 
drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Świerk pospolity 2 szt. 63, 79 

2 Lipa drobnolista 1 szt. 80 
 

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia na dz. 16 w obrębie 092 Rypinek. 

 

Lp.  
Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

 
Liczba 

drzew/krzewów 

Obwód 
pnia drzewa na 

wysokości 130 cm/ 
powierzchnia 

krzewu 

1 Klon srebrzysty 1 szt. 123 

 


