
UCHWAŁA NR  307/2013 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 28 marca 2013 roku  

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 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. 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. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      



UZASADNIENIE 

 W związku z koniecznością unormowania sprzedaży drewna opałowego pochodzącego 

z wycinki drzew przydrożnych, rosnących na gruntach będących we władaniu  Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, Zarząd Powiatu podjął decyzję o ustaleniu cen 

drewna przeznaczonego do sprzedaży. Pozyskanie drewna pochodzącego z wycinki drzew 

zlokalizowanych przy drogach wiąże się z dużym nakładem pracy i kosztami podyktowanymi 

zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proponowane ceny wynikające ze sprzedaży 

drewna uwzględniają cześć kosztów jego pozyskania, a tym samym  obniżą koszty Zarządu 

Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim związane z wykonywaniem statutowych  

zadań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik do Uchwały Nr 307/2013 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim z dnia 28 marca 2013 roku 

 

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 Zarząd Dróg Powiatowych w 

Nowym Dworze Gdańskim. 

3. Na podstawie opracowanego planu wyrębu drzew i przygotowanego wniosku Zarząd Dróg 

Powiatowych występuje do właściwych organów gmin o wydanie zgody na ich wycinkę. 

4. Uzyskane zezwolenie w formie decyzji administracyjnej stanowi podstawę do prowadzenia 

wycinki drzew. 

5. Plan wyrębu sporządza Kierownik Obwodu Drogowo Mostowego lub osoba przez niego 

upoważniona.   

§ 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 tych drzew stwierdza Inspektor do spraw bieżącego utrzymania 

dróg i mostów. 

3. Osoba odpowiedzialna oznacza drzewa przeznaczone do wycinki, nadając im kolejny 

numer na danej drodze, jednocześnie dokonując obmiaru pnia.  

4. Drewno opałowe pozyskane z pielęgnacji i prześwietleń koron drzew oraz wycinki 

krzewów i zakrzaczeń może być zbywane na rzecz Wykonawcy wycinki w zamian za 

wykonane przez niego prace pielęgnacyjne i cięcia  techniczne. 

5. Drzewa, które nie znajdują nabywców z uwagi na złą jakość bezpośrednio na miejscu lub 

na placu Zarządu Dróg Powiatowych podlegają rozdrobnieniu rębakiem.  

 



§ 3. 

1. Drzewa wyznaczone do wycinki przeznacza się na sprzedaż  dla: 

a) Pracowników Zarządu Dróg Powiatowych i jednostek organizacyjnych powiatu w 

cenie: 

1. 40,00 zł brutto/m przestrzenny za drewno miękkie  

2. 50,00 zł brutto/m przestrzenny za drewno twarde. 

b) Pozostałych osób fizycznych i prawnych w cenie: 

1. 60,00 zł brutto/ m przestrzenny za drewno miękkie 

2. 70,00 zł brutto/m przestrzenny za drewno twarde.  

c) W uzasadnionych przypadkach  istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania 

drewna stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie 

Powiatu Nowodworskiego za zgodą dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 

2. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracowników, pozostałe będą  

rozpatrywane w następnej kolejności według daty wpływu. 

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

ustaloną w powyższym Regulaminie. Dochód ze sprzedaży drewna Zarząd Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim przekazuje do budżetu Powiatu 

Nowodworskiego.  

4. Wydanie drewna następuje na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego po okazaniu     

dowodu wpłaty. 

       § 4. 

1. Drewno pozyskane z wycinki będzie składowane na terenie Obwodu Drogowo – 

Mostowego Zarządu Dróg Powiatowych na ul. Tczewskiej 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

i ewidencjonowane w kartotece materiałowej. 

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

3. Za właściwą gospodarkę drewnem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim ponosi odpowiedzialność Kierownik Obwodu Drogowo  - Mostowego. 

4. Gospodarowanie drewnem w szczególności ewidencjonowanie, sprzedaż, 

przekazywanie może odbywać się zachowaniem przepisów prawa i niniejszego 

Regulaminu. 

 

 


