UCHWAŁA Nr 158/18
ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 3 września 2018 roku
w sprawie zasad zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew zlokalizowanych
w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)
i art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222, Dz.U. z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz. 317, poz. 1356), Zarząd Powiatu
Pabianickiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Drewno pozyskane w wyniku usunięcia drzew zlokalizowanych w pasie dróg
powiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego przeznacza się do sprzedaży Wykonawcy
realizującemu wycinkę drzew, na warunkach określonych w umowie.
2. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 wyłaniany jest w drodze postępowania
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych lub Uchwałą
Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.
§ 2. 1. Szacunkowa ilość i wartość drewna możliwego do pozyskania z planowanej do
realizacji wycinki drzew ustalana jest przez Komisję złożoną z pracowników Wydziału Dróg
i Mostów oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego,
powoływaną każdorazowo przez Starostę Powiatu Pabianickiego.
2. Komisja dokonuje oszacowania ilości drewna możliwego do pozyskania z planowanej do
realizacji wycinki drzew na podstawie obmiaru i tablic miąższości drzew stojących.
3. Szacowania wartości drewna możliwego do pozyskania z planowanej do realizacji wycinki
drzew Komisja dokonuje stosując minimalne ceny sprzedaży drewna, określone w § 3 ust. 1.
4. Komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 – z udziałem Wykonawcy – ustali ilość pozyskanego
po wycince drewna na podstawie obmiaru dokonanego na miejscu robót.
5. Dokonany obmiar stanowić będzie podstawę określenia należnej Powiatowi zapłaty za
pozyskane drewno, z uwzględnieniem cen sprzedaży drewna z oferty Wykonawcy.
§ 3. 1. Ustala się minimalne ceny netto sprzedaży drewna pozyskiwanego z wycinki
drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych:
- iglaste użytkowe – 150 zł za metr sześcienny,
- iglaste opałowe – 100 zł za metr sześcienny;
- liściaste twarde użytkowe (gatunek: dąb, buk, akacja, jesion, klon, jawor, grab, brzoza) –
300 zł metr sześcienny;

- liściaste użytkowe pozostałe – 200 zł za metr sześcienny (np. lipa, topola);
- liściaste twarde opałowe (gatunek: dąb, buk, akacja, jesion, klon, jawor, grab, brzoza) –
150 zł metr sześcienny;
- liściaste opałowe pozostałe – 100 zł za metr sześcienny;
2. Przyjmuje się, iż:
a) za usunięcie drzew zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych Powiat zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu, o którym mowa w §1 ust. 2.
b) Powiat otrzyma od Wykonawcy zapłatę za pozyskane drewno, zgodnie z §2 ust. 5.
3. Środki pozyskane ze sprzedaży drewna stanowią dochód Powiatu Pabianickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
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