
UCHWAŁA NR 340/2020 
ZARZĄDU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bolesławieckiego, 
będącej w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2020 r., poz. 920), w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.)1)  

Zarząd Powiatu Bolesławieckiego  
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się zgodę na usunięcie 182 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Bolesławieckiego, w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, oznaczonej 
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 46/5 i 46/4, położonej w obrębie 12 miasta 
Bolesławiec, przy ul. Jeleniogórskiej 4. 

2. Tabela z zestawieniem drzew, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2.  
Usunięcie przedmiotowych drzew będzie możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta 

Bolesławiec. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 poz.471 i 1378. 
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§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu Powiatu 
Bolesławieckiego 

 
 

Mirosław Horzempa 
 

Członek Zarządu Powiatu 
Bolesławieckiego 

 
 

Stanisław Chwojnicki 
 

Członek Zarządu Powiatu 
Bolesławieckiego 

 
 

Jolanta Deberna 
 

Członek Zarządu Powiatu 
Bolesławieckiego 

 
 

Ryszard Kalus 

Przewodniczący Zarządu 
Powiatu Bolesławieckiego 

 
 

Tomasz Gabrysiak 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały 

 

 Celem uchwały jest realizacja obowiązku ustawowego, określonego w art. 83 ust. 1  pkt 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 55  

z późn.zm). 

 

Aktualny stan faktyczny i prawny: 

W dniu 30 listopada 2020 r. wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Bolesławcu o wyrażenie zgody na wycinkę drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Bolesławieckiego, w użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. 
 

Wskazane drzewa rosną w miejscach, w których konieczne jest wykonanie dróg 

wewnętrznych i placów manewrowych spełniających warunki stawiane dla dróg pożarowych oraz 

wyznaczenie miejsc zbiórki ewakuacyjnej pacjentów. Wynika to z dołączonej do ww. wniosku 

opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Stefana Nowaka (nr uprawnień 

193/93) na temat wymagań dla drogi pożarowej do obiektu szpitalnego A na terenie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec. 
 
Powyższa okoliczność stanowi o potrzebie usunięcia drzew. 
 

Nieruchomość, na której rosną drzewa stanowi własność Powiatu Bolesławieckiego. 

Zasada – zawarta w art. 47 § 1 kodeksu cywilnego - superficies solo cedit określa, że wszystko co 

na stałe związane z gruntem dzieli los prawny gruntu. Stąd ww. drzewa i krzewy stanowią mienie 

Powiatu Bolesławieckiego. 
 

Przepis art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stanowi, że 

usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego (tutaj 

przez Prezydenta Miasta Bolesławiec) na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela 

tej nieruchomości. 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

do zadań Zarządu Powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu. 
 
W związku z powyższym wyrażanie zgody na wycięcie drzew z nieruchomości powiatowej  

(po uzyskaniu zezwolenia od Prezydenta Miasta Bolesławiec) należy do zadań Zarządu Powiatu. 
 

 

 

Konsekwencje finansowe dla budżetu powiatu:   

Uchwała nie generuje kosztów dla budżetu Powiatu. 

 

 

Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: 

1. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu: 

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami w/m 

 Referat Organów Powiatu w/m  

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. 
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