UCHWAŁA NR 76/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie zasad prowadzenia wycinki drzew oraz gospodarki drewnem uzyskanym
z wycinki drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
Na podstawie art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 460) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego
uchwala
co następuje:
§ 1. Nadzór nad wycinką drzew w pasach drogowych dróg powiatowych sprawuje Wydział
Dróg Powiatowych.
§ 2. Zasady prowadzenia wycinki drzew oraz gospodarki drewnem uzyskanym z wycinki
drzew w pasie drogowym dróg powiatowych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Dróg Powiatowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Wicestarosta

Julian Hermaszczuk .....................................................
Mirosław Juraszek .......................................................

Członkowie:

Eugeniusz Bogdan ............................................................
Roman Golcz ...........................................................
Remigiusz Nowak..............................................................

Id: 95D2A43D-EA5D-422E-B767-97B76CEDAE22. Uchwalony

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 76/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 12 maja 2015 r.
Zasady prowadzenia wycinki drzew oraz gospodarki drewnem uzyskanym z wycinki
drzew
w pasie drogowym dróg powiatowych

1.
2.

3.

4.
5.

6.

§1
Usuwanie drzew przydrożnych z pasa drogowego odbywa się na podstawie planu
wycinki drzew i zezwolenia właściwego organu na ich usunięcie.
Plan wycinki drzew z pasa drogowego sporządzany jest przez Wydział Dróg
Powiatowych w miesiącu wrześniu, na każdy kolejny sezon wycinki obejmujący
okres od 1 listopada do 31 marca następnego roku.
Wydział Dróg Powiatowych na podstawie planu wycinki drzew opracowuje
i przygotowuje wnioski do właściwych organów gmin o wydanie zgody na ich
wycinkę. Wniosek musi być przygotowany zgodnie z art. 83 ust.4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z póź. zm.)
Podstawę do prowadzenia wycinki drzew stanowi uzyskanie zezwolenia w formie
decyzji administracyjnej.
Drzewa nie ujęte w planie wycinki, w tym wywroty i wiatrołomy, mogą być usuwane,
gdy zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także bezpieczeństwu ruchu
drogowego, po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu na ich usunięcie.
Konieczność usunięcia drzew określonych w pkt 5, po wizji w terenie, stwierdza
Kierownik Wydziału Dróg.

§2
1. Całokształt prac związanych z wycinką drzew, wykonywaniem cięć pielęgnacyjnosanitarnych (technicznych), wycinką zakrzaczeń, odrostów i samosiejek w pasie
drogowym dróg powiatowych organizuje, koordynuje i nadzoruje Wydział Dróg
Powiatowych.
2. Wydział Dróg Powiatowych prowadzi wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne
(techniczne), wycinkę zakrzaczeń, odrostów i samosiejek siłami własnymi oraz w
systemie zleconym przez podmioty zewnętrzne wyłonione na podstawie procedur
obowiązujących
w Starostwie Powiatowym.
§3
1. Drewno pozyskane w ramach wycinki drzew w pasie drogowym, prowadzonej siłami
własnymi Wydziału Dróg Powiatowych, a także drewno pozyskane z wywrotów
i wiatrołomów, które przedstawia wyłącznie wartość opałową, przeznacza się do
sprzedaży.
2. Zainteresowani składają wnioski o zakup drewna opałowego w okresie
poprzedzającym sezon wycinki do Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa
Powiatowego w Chodzieży.
3. Wnioski zatwierdza Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych.
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4. Cena za 1m3 drewna opałowego ustalana jest corocznie przed sezonem wycinki w
oparciu
o informacje o cenach za drewno opałowe zebrane z Nadleśnictw.
5. Obmiaru ilości drewna oraz cenę ustala Komisja powołana przez Starostę. Komisja
z czynności pomiaru i ustalenia ceny sporządza protokół.
6. Protokół z obmiaru i cenę zatwierdza Zarząd Powiatu Chodzieskiego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.
4.

§4
W przypadku przyjęcia do planu wycinki znacznej ilości drzew, Wydział Dróg
Powiatowych, przeprowadzi procedurę sprzedaży drzewa według zasady „na pniu” tj.
poprzez połączenie usługi wycinki ze sprzedażą pozyskanego w ten sposób drewna.
Szczegółowe zasady sprzedaży drzewa „na pniu”, określać będą właściwe zapisy
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umowie oraz szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót związanych z prowadzeniem
wycinki drzew w pasie drogowym.
Jeżeli organ wydający zezwolenie na wycinkę drzew zobowiąże Powiat do wykonania
nasadzeń zastępczych, procedura sprzedaży drzewa „na pniu” może uwzględniać
wykonanie nasadzeń zastępczych przez Kupującego.
Cena sprzedaży ustalana jest przed ogłoszeniem zaproszenia do złożenia oferty na
zakup drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych w oparciu o
informacje
o cenach za drewno zebrane z Nadleśnictw. Cena sprzedaży drzewa
„na pniu” uwzględnia koszt wycinki drzewa łącznie z transportem wyliczony na
podstawie Katalogu Scalonych Nakładów Rzeczowych lub Kosztorysu Norm
Nakładów Rzeczowych oraz ewentualne koszty dodatkowe.
Obmiaru ilości drzew przeznaczonych do sprzedaży „na pniu” oraz cenę ustala
Komisja powołana przez Starostę. Komisja z czynności pomiaru i ustalenia ceny
sporządza protokół.
Protokół z obmiaru i cenę zatwierdza Zarząd Powiatu Chodzieskiego.
§5
W przypadku wycinki drzew wykonanej przez Wykonawcę robót w ramach inwestycji
drogowej, sposób jej prowadzenia i zagospodarowanie pozyskanym drewnem,
określać będą właściwe zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
umowie, dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót dotyczącej danej inwestycji.
Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach inwestycji drogowej następować będzie w
drodze przetargu nieograniczonego ofertowego.
Obmiaru ilości drewna oraz cenę ustala Komisja powołana przez Starostę. Komisja
z czynności pomiaru i ustalenia ceny sporządza protokół.
Protokół z obmiaru i cenę zatwierdza Zarząd Powiatu Chodzieskiego.
§6
Materiał uzyskany z cięć pielęgnacyjno-sanitarnych (technicznych) oraz z wycinki
zakrzaczeń, odrostów i samosiejek, jako materiał bezwartościowy, będzie
utylizowany, wywożony na odkład lub wysypisko.
§7
Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna odprowadzane będą na dochody Powiatu.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
w sprawie zasad prowadzenia wycinki drzew oraz gospodarki drewnem uzyskanym z wycinki
drzew w pasie drogowym dróg powiatowych

W związku z koniecznością unormowania całokształtu spraw związanych z prowadzeniem
wycinki drzew z pasa drogowego dróg powiatowych, zachodzi konieczność ustalenia przez Zarząd
Powiatu zasad prowadzeni wycinki i gospodarki drewnem uzyskanym z wycinki. W art. 20 pkt. 16
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) do zarządcy
drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
Pozyskanie drewna pochodzącego z wycinki drzew zlokalizowanych przy drogach wiąże się z
dużym nakładem pracy i kosztami podyktowanymi zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Drzewa rosnące w pasach drogowych dróg powiatowych wchodzą w skład majątku Powiatu.
Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna odprowadzane są na dochody Powiatu.
Przyjęcie uchwały powoduje skutki finansowe w postaci wydatków i dochodów Powiatu. Biorąc
powyższe pod uwagę zasadne jest przyjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
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