
Uchwała Nr 107/2008

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 2 kwietnia 2008 r.

w  sprawie:  gospodarowania  i  zbywania  drewna  pochodzącego  z  wycinki  drzew

rosnących  na  terenie  powiatu  pułtuskiego  –  w  pasie  drogowym  dróg  kategorii

powiatowej

Na podstawie  art.  32  ust.2  pkt  3  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998r.o  samorządzie

powiatowym ( j.t. DzU z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 20 pkt 16 ustawy z dnia

21 marca 1985r. o drogach publicznych ( j.t. DzU. Z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm. ) Zarząd

Powiatu w Pułtusku uchwala, co następnie:

§1.

1. Usuwanie  drzew  przydrożnych  rosnących  na  terenie  powiatu  pułtuskiego,  w  pasie

drogowym dróg  kat.  powiatowej   może  odbywać  się  wyłącznie  na  podstawie  planu

wyrębu i po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu na ich usunięcie.

2. Plan wyrębu drzew o których mowa w ust  1,  na każdy rok kalendarzowy, sporządza

Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku zwanym dalej ZDP.

3. Drzewa  nie  ujęte  w  planie  wyrębu  mogą  być  usuwanie  wyłącznie  gdy  zagrażają

bezpieczeństwu  ruchu  drogowego  lub  uniemożliwiają  przeprowadzenie  modernizacji

drogi.

4. Konieczność  usunięcia  drzewa,  o  których  mowa  w  ust  1  i  ust  3  stwierdza  komisja

powołana przez Dyrektora ZDP

5. Stwierdzenie  konieczności  usunięcia  następuje  w  formie  protokołu,  który  podlega

zatwierdzeniu przez Dyrektora ZDP.

§2.

Drewno pochodzące z wycinki kwalifikuje się ze względu na jego jakość na:

a) drewno liściaste twarde

b) drewno liściaste miękkie

c) opał iglasty



§3.

Wycinkę drzew przeprowadza

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku.

2. Właściciele działek przylegających do pasa drogowego, z którego pochodzą drzewa do

wycinki

§4.

1. Ceny za drewno pochodzące z wycinki ustala corocznie Zarząd Powiatu w Pułtusku  

w oparciu o cennik stosowany przez Nadleśnictwo Pułtusk.

2. Cennik drewna na rok 2008 zawiera załącznik do uchwały

§5.

Nabywca  wpłaca  należność  za  zakupione  drewno  w  kasie  Starostwa  Powiatowego  

w Pułtusku

§6.

Wykonanie uchwały powierza sie Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki   

2. Wiesław Cienkowski

3. Izabela Sosnowicz-Ptak

4. Zbigniew Szczepaniak


