
                   

UCHWAŁA NR  16/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 23.02.2021 r.

w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  postępowania  w  zakresie  prowadzenia
gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j.  Dz. U. z  2013 r., poz.  595 z póź. zm.)  Zarząd Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem
pozyskanym  z  wycinki  drzew  przydrożnych  stanowiący  załącznik  do  niniejszej
uchwały.

        § 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

       
        § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        § 4. 

Traci moc uchwała Nr 467/2014 Zarządu Powiatu w Nowym dworze Gdańskim z dnia
28  kwietnia  2014  r.  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  postępowania  w  zakresie
prowadzenia gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych.

Starosta 

     (-) 
                                                                                           

          Jacek Gross 



U z a s a d n i e n i e

W  związku  z  wprowadzonymi  zmianami  organizacyjnymi  Starostwa
Powiatowego  w  Nowym  Dworze  Gdańskim,  Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję
o  wprowadzeniu  nowego  Regulaminu  postępowania  w  zakresie  prowadzenia
gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przydrożnych.

Starosta 

(-)

Jacek Gross 



Załącznik do  Uchwały  Nr 16/2021 

Zarządu Powiatu w   Nowym  Dworze  Gdańskim   

z  dnia 23.02.2021 r. 

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA GOSPODARKI 

DREWNEM UZYSKANYM Z WYCINKI DRZEW PRZYDROŻNYCH 

 

§ 1 

1. Usuwanie drzew przydrożnych z pasa drogowego odbywa się na podstawie planu 

wyrębu i zezwoleń właściwego organu. 

 

2. Plan wyrębu drzew z pasa drogowego sporządzany jest przez Wydział Infrastruktury  

po uzyskaniu opinii Inspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa. 

 

 

3. Na podstawie opracowanego planu wyrębu drzew i przygotowanego wniosku 

Wydziału Infrastruktury występuje do właściwych organów gmin o wydanie zgody na 

usunięcie drzewa. 

 

4. Uzyskane zezwolenie w formie decyzji administracyjnej stanowi podstawę do 

prowadzenia wycinki drzew. 

 

 

5. Plan wyrębu sporządza pracownik Wydziału Infrastruktury. 

 

§ 2 

 

1. Drzewa nie ujęte w planie wyrębu mogą być wycinane w przypadku, gdy zagrażają 

bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także bezpieczeństwu ruchu drogowego po uzyskaniu 

zezwolenia właściwego organu na ich wycinkę. 

 

2. Konieczność usunięcia drzew wskazanych w §2 ust. 1 stwierdza Inspektor ds. 

leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa oraz wydaje opinię w tej sprawie. 

 

3. Pracownik Wydziału Infrastruktury oznacza drzewa przeznaczone do wycinki, 

dokonuje obmiaru pnia i nadaje im kolejny numer porządkowy. 

 

 

4.  Drewno, które nie znajduje nabywców z uwagi na złą jakość bezpośrednio na miejscu 

lub na placu Wydziału Infrastruktury podlega rozdrobnieniu rębakiem. 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

1. Drewno pochodzące z wycinki przeznacza się na sprzedaż: 

 

1) W cenie: 

a) 60,00 zł brutto za 1 m przestrzenny drewna miękkiego. 

b) 80,00 zł brutto za 1m przestrzenny drewna twardego. 

2) W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania 

drewna stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego działającym na 

terenie Powiatu Nowodworskiego za zgodą Starosty Nowodworskiego. 

 

2. Wnioski o zakup drewna będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu. 

 

3. Jedna osoba może zakupić w ciągu roku nie więcej niż 10 m przestrzennych drewna. 

 

 

4. W przypadku gdy na koniec roku na stanie Wydziału Infrastruktury pozostanie 

drewno możliwa jest sprzedaż większej ilości niż określona w ust. 3. 

 

5. Za pozyskane drewno z wycinki drzew przeznaczonych na sprzedaż pobiera się opłatę 

ustaloną w niniejszym Regulaminie. Dochód ze sprzedaży drewna przekazywany jest 

na konto bankowe Starostwa Powiatowego wskazane przez Wydział Infrastruktury w 

Nowym Dworze Gdańskim. 

 

6. Wydanie drewna następuje na terenie placu Wydziału Infrastruktury po okazaniu 

dowodu wpłaty. 

§ 4 

1. Drewno pozyskane z wycinki będzie składowane na terenie placu Wydziału 

Infrastruktury przy ul. Tczewskiej 4 w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

2. Drewno będzie sukcesywnie zdejmowane ze stanu na podstawie dowodu sprzedaży. 

 

 

3. Za właściwą gospodarkę drewnem Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego      

w Nowym Dworze Gdańskim ponosi odpowiedzialność Kierownik Wydziału 

Infrastruktury. 

 

4. Gospodarowanie drewnem w szczególności ewidencjonowanie, sprzedaż 

przekazywanie może odbywać się z zachowaniem przepisów prawa i niniejszego 

Regulaminu. 

 


	U z a s a d n i e n i e

