
UCHWAŁA  NR 3571/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO  

Z DNIA 13 maja 2021r. 
 
 
 
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  
i usunięcie drzew na nieruchomości położonej w Grodzisku Wielkopolskim w rejonie 
ul. Nowotomyskiej. 
 
 
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.  

 
Wyraża się zgodę dla Gminy Grodzisk Wielkopolski na dysponowanie 
nieruchomością położoną w Grodzisku Wielkopolskim w rejonie ul. Nowotomyskiej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb Grodzisk Wielkopolski, arkusz mapy 1, 
działka nr 220/21 o pow. 1,7594 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 
PO1N/00043317/0, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego, na cele 
budowlane i realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej. 
 

§ 2.  
 
Wyraża się zgodę dla Gminy Grodzisk Wielkopolski, w związku z realizacją inwestycji 
o której mowa w § 1, na usunięcie 3 drzew z gatunku lipa drobnolistna o pierśnicy: 
145 cm, 166 cm oraz 184 cm i 88 cm (forma dwupienna) na nieruchomości położonej 
w Grodzisku Wielkopolskim w rejonie ul. Nowotomyskiej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako: obręb Grodzisk Wielkopolski, arkusz mapy 1, działka nr 220/21 o pow. 
1,7594 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1N/00043317/0, stanowiącej 
własność Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
§ 4.  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  
 
 
 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 3571/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO   
 Z DNIA 13 maja 2021r. 

 
Nieruchomość położona w Grodzisku Wielkopolskim w rejonie  

ul. Nowotomyskiej opisana w § 1 uchwały stanowi własność Województwa 

Wielkopolskiego, co potwierdza księga wieczysta nr KW: PO1N/00043317/0. 

Nieruchomość ta stanowi stary przebieg drogi wojewódzkiej nr 308, która obecnie 

jest drogą gminną nr 530669P. 

Burmistrz Gminy Grodzisk Wielkopolski zwrócił się z wnioskiem  

o dysponowanie na cele budowlane działką nr 220/21 w obrębie: Grodzisk 

Wielkopolski oraz o usunięcie 3 drzew z gatunku lipa drobnolistna na ww. działce  

w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Winną  

z ul. Nowotomyską w Grodzisku Wielkopolskim wraz z odwodnieniem”. 

Usunięcie drzew zostanie wykonane i sfinansowane przez Gminę Grodzisk 

Wielkopolski. 

Inwestor uzyskał zgodę na realizację ww. inwestycji na terenie działki  

nr 220/21 w obrębie Grodzisk Wielkopolski, wydane przez Starostę Grodziskiego  

w formie decyzji nr 258/2021 z dnia 22.04.2021r. zatwierdzającej projekt budowlany  

i udzielającej pozwolenia na budowę. 

Szczegółową lokalizację inwestycji oraz położenie drzew przeznaczonych do 

usunięcia przedstawia plan sytuacyjny w załącznikach do uchwały.  

Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością, z przeznaczeniem na 

realizację przedmiotowej inwestycji wymaga zgody właściciela nieruchomości, 

reprezentowanego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r., poz. 1668 ze zm.) przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

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 
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