UCHWAŁA NR 77/2015
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie zasad prowadzenia wycinki drzew oraz gospodarki drewnem uzyskanym
z wycinki drzew rosnących na nieruchomościach Powiatu Chodzieskiego nie będących
drogami powiatowymi
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala
się, co następuje:
§ 1. Sprawy związane z wycinką drzew rosnących na nieruchomościach Powiatu
Chodzieskiego nie będących drogami powiatowymi prowadzi Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, a w przypadku nieruchomości oddanych w trwały
zarząd, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu.
§ 2. Zasady prowadzenia wycinki drzew oraz gospodarki drewnem uzyskanym z wycinki
drzew
rosnących na nieruchomościach Powiatu Chodzieskiego nie będących drogami
powiatowymi określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
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Julian Hermaszczuk .....................................................
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Członkowie
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Roman Golcz …...........................................................
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Załącznik do Uchwały Nr 77/2015
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 12 maja 2015 r.

Zasady prowadzenia wycinki drzew oraz gospodarki drewnem uzyskanym z wycinki
drzew rosnących na nieruchomościach Powiatu Chodzieskiego nie będących drogami
powiatowymi

§1
1.Wycinka drzew z nieruchomości Powiatu Chodzieskiego nie będących drogami
powiatowymi odbywa się na podstawie zgody Zarządu Powiatu Chodzieskiego i zezwolenia
właściwego organu gminy na ich usunięcie.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie drzew skierowany do Zarządu Powiatu
Chodzieskiego powinien zawierać:
a/ nr działki, na której rośnie drzewo przeznaczone do wycinki,
b/ obwód drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
c/ gatunek drzewa,
d/ przyczynę usunięcia drzew,
e/ opis biologiczny,
f/ zdjęcie,
g/ protokół z obmiaru, klasyfikacji i ustalenia ceny
f/ propozycję sposobu dokonania usunięcia drzewa
3.Wnioski do właściwych organów gmin o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z
nieruchomości Powiatu Chodzieskiego przygotowuje odpowiednio Wydział Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami lub jednostka organizacyjna powiatu.
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 ze zm.).
§2
1.Całokształt prac związanych z wycinką drzew z nieruchomości Powiatu Chodzieskiego,
wykonywaniem cięć pielęgnacyjno-sanitarnych (technicznych), wycinką krzewów,
zakrzaczeń, odrostów i samosiejek organizuje, koordynuje i nadzoruje Wydział Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami lub kierownik jednostki organizacyjnej.
2.Prowadzenie prac, o których mowa w ust. 1 za wyjątkiem wycinki drzew wykonywanej
w sposób opisany w § 3 ust. 1 lit. ,,b” następuje przez podmiot zewnętrzny wyłoniony w
drodze zapytania ofertowego.
3.Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców w formie pisemnej lub elektronicznej
oraz zamieszczane na BIP, z podaniem terminu składania ofert, za wyjątkiem wycinki
drzew wykonywanej w sposób opisany w §3 ust. 1 lit. b.
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§3
1.Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami lub jednostka
organizacyjna powiatu, po uzgodnieniu z Zarządem Powiatu Chodzieskiego dokonuje
wyboru sposobu dokonania wycinki drzew. Dopuszcza się następujące metody:
a/ poprzez połączenie usługi wycinki drzew ze sprzedażą pozyskanego w ten sposób drewna,
tj. sprzedaży drzewa „na pniu”.
b/ na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia w zamian za zatrzymanie drewna
pochodzącego z wycinki drzewa do użytku własnego.
c/ odpłatne wykonanie usługi przez podmiot zewnętrzny po obniżonej cenie o wartość
zatrzymanego drewna.
2. Szczegółowe zasady wycinki drzew określone będą w ,,instrukcji wykonania robót” oraz
umowie.
3.W przypadku konieczności dokonania nasadzeń, jeżeli organ wydający zezwolenie na
usunięcie drzew zobowiąże powiat chodzieski do wykonania zasadzeń zastępczych,
procedura sprzedaży drzewa „na pniu” może uwzględniać wykonanie nasadzeń zastępczych
przez Kupującego.
4.Cena sprzedaży ustalana jest przed ogłoszeniem zapytania ofertowego w oparciu
o informacje o cenach za drewno zebrane z Nadleśnictw. Cena za wycięcie drzewa
uwzględnia koszt wycinki drzewa z transportem wyliczony na podstawie Katalogu Scalonych
Nakładów Rzeczowych 1 lub Kosztorysu Norm Nakładów Rzeczowych 1 oraz ewentualne
koszty dodatkowe.
5.Obmiaru ilości drzew przeznaczonych do usunięcia oraz cenę ustala Komisja powołana
przez Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
lub kierownika jednostki organizacyjnej. Komisja z czynności pomiaru, klasyfikacji
i ustalenia ceny sporządza protokół.
6.Protokół z obmiaru i cenę zatwierdza Zarząd Powiatu Chodzieskiego.

§4
Dochody uzyskane ze sprzedaży drzewa odprowadzane będą na rachunek dochodów powiatu
chodzieskiego.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR ....................
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
w sprawie zasad prowadzenia wycinki drzew oraz gospodarki drewnem uzyskanym z wycinki
drzew rosnących na nieruchomościach Powiatu Chodzieskiego nie będących drogami
powiatowymi

W związku z koniecznością ujednolicenia prowadzenia spraw związanych z wycinką drzew
rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Chodzieskiego nie będących
drogami powiatowymi zachodzi konieczność ustalenia przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego zasad
dokonywania wycinki i gospodarki uzyskanym drewnem.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Zarząd Powiatu Chodzieskiego gospodaruje
mieniem powiatu. Drzewa są częściami składowymi nieruchomości gruntowej i tym samym
stanowią mienie powiatu.
Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna odprowadzane będą na rachunek dochodów
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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