Uchwała Nr XXIX/295/2009
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg gminnych i drzew z placów gminnych nie stanowiących
powierzchni leśnych
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity – Dz.U. Nr 142, poz.1591, z późn. zmianami), w związku z art.83 ust.1 i ust.2 i art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880, z późn.
zmianami)
Rada Gminy Lubaczów
uchwala, co następuje:
§1

Wprowadza się do stosowania „Zasady zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew
rosnących w pasach drogowych dróg gminnych i drzew z placów gminnych nie stanowiących
powierzchni leśnych”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§3
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa Rady Gminy Lubaczów.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Przewodniczący Rady
Roman Cozac

Załącznik do Uchwały
Nr XXIX/295/2009
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 27 lutego 2009 r.

Zasady zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach
drogowych dróg gminnych i drzew z placów gminnych nie stanowiących
powierzchni leśnych
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2.

3.
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6.
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9.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Wycinki drzew z pasów drogowych dróg gminnych i drzew z placów gminnych nie
stanowiących powierzchni leśnych dokonywać moŜna tylko na podstawie prawomocnych
decyzji Starosty Lubaczowskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Drewno pochodzące z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych
i drzew z placów gminnych nie stanowiących powierzchni leśnych kwalifikuje się ze
względu na jego jakość jako drewno uŜytkowe lub opałowe.
Ceny na zbywane drewno ustalane są w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie
ustalenia cen za drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na dany kwartał.
Zarządzeniem Wójta Gminy drewno pochodzące z wycinki drzew rosnących w pasach
drogowych dróg gminnych i drzew z placów gminnych nie stanowiących powierzchni
leśnych moŜe być przekazane nieodpłatnie, zgodnie z postanowieniami § 6 Uchwały
Nr V/46/2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 luty 2007 r. w sprawie ustalenia zasad
pozyskania, odbioru i organizacji sprzedaŜy drewna pochodzącego z lasów mienia
gminnego Gminy Lubaczów.
SprzedaŜ drewna odbywa się na podstawie wykazu odbioru drewna sporządzonego
w myśl obowiązujących norm przez etatowego straŜnika lasów gminnych lub inną osobę
upowaŜnioną przez Wójta Gminy i zatwierdzonego przez Wójta Gminy lub osobę przez
niego upowaŜnioną.
Drewno pochodzące z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych i
drzew z placów gminnych nie stanowiących powierzchni leśnych naleŜy oznakować
(np. ponumerować).
Oznakowania (np. ponumerowania) drewna dokonuje etatowy straŜnik lasów gminnych
lub inna osoba upowaŜniona przez Wójta Gminy.
Wydatku drewna dokonuje etatowy straŜnik lasów gminnych lub inna osoba
upowaŜniona przez Wójta Gminy po wypisaniu asygnaty (magazyn wyda), zatwierdzonej
przez Wójta Gminy i dokonaniu przez kupującego zapłaty za zakupione drewno. Ilość
wydanego drewna oraz datę i godzinę wydatku dokonujący wydatku odnotowuje na
odwrocie asygnaty.
Kolejność sprzedaŜy drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach
drogowych dróg gminnych i drzew z placów gminnych nie stanowiących powierzchni
leśnych pozyskanego w trybie przetargu na wycinkę lub sprzedawanego według
ustalonych cen reguluje § 4 Uchwały Nr V/46/2007 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28
luty 2007 r. w sprawie ustalenia zasad pozyskania, odbioru i organizacji sprzedaŜy
drewna pochodzącego z lasów mienia gminnego Gminy Lubaczów.

10. UpowaŜnia się Wójta Gminy do przeklasyfikowania oraz przeceny drewna
w następujących przypadkach:
1) uzasadnionej reklamacji dotyczącej ilości zakupionego drewna,
2) w innych przypadkach wynikających z obniŜenia jakości drewna.
11. Wprowadza się następujące tryby zbywania drewna uŜytkowego i/lub opałowego przez
Gminę Lubaczów, pozyskanego w trybie przetargu na wycinkę lub sprzedawanego
według ustalonych cen:
1) tryb I – aukcja na zbycie drewna – w przypadku duŜej ilości drzew do wycinki
Gmina zleca wycinkę drzew wraz z wywozem drewna oraz uprzątnięciem terenu
wycinki wykonawcy wyłonionemu w drodze aukcji w zamian za pozyskane
drewno uŜytkowe i/lub opałowe i odpłatność za to drewno ustaloną w drodze
licytacji lub zaproponowaną przez wykonawcę (w przypadku, gdy do aukcji
przystąpi tylko jeden wykonawca). W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.
wysokie koszty wycinki drzew spowodowane trudnymi warunkami terenowymi
lub w przypadku małej wartości pozyskanego drewna) dopuszcza się moŜliwość
zlecenia wycinki w drodze aukcji w zamian za pozyskane drewno uŜytkowe i/lub
opałowe.
2) tryb II – przetarg na wycinkę drzew - w przypadku, gdy zbycie drewna
uŜytkowego i/lub opałowego w trybie I nie dojdzie do skutku lub Gmina nie
zastosuje trybu I, ogłaszany jest przetarg na wycinkę drzew. Przy wyborze
wykonawcy kryterium oceny ofert stanowić będzie zaoferowana cena usługi
polegającej na wycince drzew, uprzątnięciu terenu i ewentualnym frezowaniu pni
(w przypadku objęcia takŜe tej usługi zamówieniem). Gmina dokonuje sprzedaŜy
pozyskanego w ten sposób drewna uŜytkowego i/lub opałowego według
ustalonych cen i/lub przekazuje je nieodpłatnie. Ceny na zbywane drewno ustalane
są w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Lubaczów w sprawie ustalenia cen za
drewno pozyskane z lasów mienia gminnego na dany kwartał.
3) tryb III – sprzedaŜ drewna według ustalonych cen – w przypadku, gdy
przedmiotem wycinki są niewielkie ilości drzew Gmina zleca wykonanie wycinki
drzew i dokonuje sprzedaŜy pozyskanego w ten sposób drewna uŜytkowego i/lub
opałowego według ustalonych cen i/lub przekazuje je nieodpłatnie.
Rozdział 2
Tryb I – aukcja na zbycie drewna
§2
1. Gmina ogłasza aukcję na zbycie drewna uŜytkowego i/lub opałowego w zamian za
mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych i drzew
z placów gminnych nie stanowiących powierzchni leśnych, wywóz drewna
i uporządkowanie terenu i odpłatność za to drewno ustaloną w drodze licytacji lub
zaproponowaną przez wykonawcę (w przypadku, gdy do aukcji przystąpi tylko jeden
wykonawca). W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wysokie koszty wycinki
drzew spowodowane trudnymi warunkami terenowymi lub w przypadku małej wartości
pozyskanego drewna) dopuszcza się moŜliwość zlecenia wycinki w drodze aukcji w
zamian za pozyskane drewno uŜytkowe i/lub opałowe. W przypadku, gdy w trakcie
trwania aukcji więcej niŜ jeden wykonawca zaproponuje wycinkę wraz z wywozem
drewna oraz uprzątnięciem terenu wycinki tylko w zamian za pozyskane drewno, stosuje
się licytację w celu wyłonienia ostatecznego zwycięzcy aukcji lub uniewaŜnia się aukcje
w przypadku, gdy Ŝaden z wykonawców nie przystąpi do licytacji.
2. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem aukcji
w miejscach i w sposób nie wymagający odpłatności, przy czym ogłoszenie naleŜy
zamieścić co najmniej na tablicach ogłoszeń urzędu gminy oraz na jego stronie
internetowej.
§3
1. Warunki zbycia drewna uŜytkowego i/lub opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę
drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych i drzew z placów gminnych nie
stanowiących powierzchni leśnych i odpłatność za to drewno ustaloną w drodze licytacji
lub zaproponowaną przez wykonawcę (w przypadku, gdy do aukcji przystąpi tylko jeden
wykonawca) określa specyfikacja. Wzór specyfikacji stanowi załącznik nr 2 do
niniejszych zasad.
2. Gmina udostępnia nieodpłatnie specyfikację osobom zainteresowanym.
§4
1. Aukcję przeprowadza się w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa
w § 2.
2. Aukcję przeprowadza komisja powołana przez Wójta Gminy Lubaczów.
§5
JeŜeli do aukcji przystąpi tylko jeden wykonawca, Gmina zleca mu czynności określone w § 2
ust.1 bez przeprowadzania licytacji.
§6
1. JeŜeli do aukcji przystąpi co najmniej dwóch wykonawców przeprowadza się licytację,
która zostanie rozstrzygnięta na korzyść tego z wykonawców, który zaoferował
najwyŜszą cenę za planowany do pozyskania 1 m3 drewna uŜytkowego i/lub opałowego.
2. Licytacja odbywa się ustnie w sposób jawny.
3. Prowadzący licytację pyta wykonawców, jaką cenę kaŜdy z nich oferuje w zamian za
1 m3 drewna uŜytkowego i/lub opałowego planowanego do pozyskania. KaŜdy
z wykonawców moŜe zaoferować wyŜszą cenę po przedstawieniu ceny przez innego
wykonawcę. Licytację zamyka się, gdy inny wykonawca nie zaoferuje ceny wyŜszej.
§7
1. Z przeprowadzonej aukcji, takŜe w przypadku nie przystąpienia Ŝadnego wykonawcy
lub przystąpienia jednego wykonawcy, naleŜy sporządzić protokół. Wzór protokołu
stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad.
2. Po zakończeniu aukcji Gmina zawiera z wykonawcą, który wygrał aukcję, umowę na
wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych i drzew z placów gminnych nie
stanowiących powierzchni leśnych w zamian za pozyskane z tej wycinki drewno
uŜytkowe i/lub opałowe i odpłatność za to drewno ustaloną w drodze licytacji lub
zaproponowaną przez wykonawcę (w przypadku, gdy do aukcji przystąpi tylko jeden
wykonawca).
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Rozdział 3
Tryb II – przetarg na wycinkę drzew
§8
Gmina ogłasza przetarg na wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg
gminnych i drzew z placów gminnych nie stanowiących powierzchni leśnych i dokonuje
wyboru wykonawcy w oparciu o najniŜszą zaoferowaną cenę usługi polegającej na
wycince drzew z obcięciem gałęzi, uprzątnięciu terenu i ewentualnym frezowaniu pni
(w przypadku objęcia takŜe tej usługi zamówieniem).
Przetarg przeprowadzany jest odrębnie na poszczególne zadania z zachowaniem
procedury przetargowej wynikającej z wartości zamówienia. Kryterium decydującym
o wyborze wykonawcy jest najniŜsza cena wykonania usługi na poszczególne zadania.
JeŜeli wartość zamówienia przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 14.000
euro, do zlecania wycinki drzew stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,
z późn. zm.).
Rozdział 4
Tryb III – sprzedaŜ drewna według ustalonych cen
§9
Tryb III – sprzedaŜ drewna według ustalonych cen stosuje się gdy Gmina dokonuje
wycinki niewielkiej ilości drzew, zlecając ją wykonawcy posiadającemu odpowiedni
sprzęt i uprawnienia, z zachowaniem postanowień § 1 ust. 1-9 niniejszych zasad.

Załącznik nr 1 do Zasad
Ogłoszenie o aukcji na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew
rosnących w pasach drogowych dróg gminnych i drzew z placów gminnych nie
stanowiących powierzchni leśnych i odpłatność za to drewno ustaloną w drodze licytacji
lub zaproponowaną przez wykonawcę (w przypadku, gdy do aukcji przystąpi tylko jeden
wykonawca)

- wzór OGŁOSZENIE
Gmina Wiejska Lubaczów ogłasza aukcję, której celem jest zbycie drewna opałowego
w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych
i/lub drzew z placów gminnych nie stanowiących powierzchni leśnych i odpłatność za to
drewno ustaloną w drodze licytacji lub zaproponowaną przez wykonawcę (w przypadku,
gdy do aukcji przystąpi tylko jeden wykonawca)
Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji w terminie do
dnia ………………………… dokonać wycinki następujących drzew:
………………….......................................... (podać ilość i gatunek drzew), szacowana ilość
drewna uŜytkowego i/lub opałowego do pozyskania: ………… m3 (podać szacowaną ilość m3
drewna uŜytkowego i/lub opałowego do pozyskania ze wskazanych drzew).
Cięcie drzew winno nastąpić na wysokości ……… cm od poziomu gruntu lub na
wysokościach ustalanych indywidualnie dla poszczególnych drzew.
JeŜeli do aukcji przystąpi więcej niŜ jeden oferent, aukcja zostanie rozstrzygnięta
w drodze licytacji, której przedmiotem jest wysokość odpłatności za pozyskane drewno
uŜytkowe i/lub opałowe.
W zamian za wywiezienie drewna, gałęzi, uprzątnięcie terenu ścinki i odpłatność za to
drewno ustaloną w drodze licytacji lub zaproponowaną przez wykonawcę (w przypadku, gdy do
aukcji przystąpi tylko jeden wykonawca) wykonawca nabywa pozyskane w ten sposób drewno
uŜytkowe i/lub opałowe.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wysokie koszty wycinki drzew
spowodowane trudnymi warunkami terenowymi lub w przypadku małej wartości pozyskanego
drewna) dopuszcza się moŜliwość zlecenia wycinki w drodze aukcji w zamian za pozyskane
drewno uŜytkowe i/lub opałowe. W przypadku, gdy w trakcie trwania aukcji więcej niŜ jeden
wykonawca zaproponuje wycinkę wraz z wywozem drewna oraz uprzątnięciem terenu wycinki
tylko w zamian za pozyskane drewno, stosuje się licytację w celu wyłonienia ostatecznego
zwycięzcy aukcji lub uniewaŜnia się aukcje w przypadku, gdy Ŝaden z wykonawców nie
przystąpi do licytacji.
Aukcja odbędzie się w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, Pok.
Nr 6 – Sala Narad, w dniu ……………… o godzinie …………………
Specyfikację moŜna pobierać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1,
37-600 Lubaczów, Pok. Nr ..... .
.

Załącznik nr 2 do Zasad

Specyfikacja
warunków zbycia drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę
drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych i/lub drzew z placów
gminnych nie stanowiących powierzchni leśnych i odpłatność za to drewno
ustaloną w drodze licytacji
- wzór 1. Wstęp
1.1. Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące zbycia drewna uŜytkowego i/lub
opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg
gminnych i/lub drzew z placów gminnych nie stanowiących powierzchni leśnych
i odpłatność za to drewno ustaloną w drodze licytacji lub zaproponowaną przez wykonawcę
(w przypadku, gdy do aukcji przystąpi tylko jeden wykonawca), zgodnie z załączonym
wykazem.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w ust. 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wycinką drzew i obejmują:
1) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej
organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza
Gmina), gdy zachodzi taka konieczność,
2) mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew
określonymi w odpowiednich przepisach,
3) ścięcie drzew na wysokości nie większej niŜ 5 cm od płaszczyzny terenu lub na
wysokości ustalonej indywidualnie dla poszczególnych drzew w przypadku, gdy cięcie
na wysokości 5 cm z uwagi na ukształtowanie terenu lub inne względy nie jest moŜliwe,
pod rygorem konieczności karczowania pnia w przypadku niezachowania ustalonej
wysokości cięcia drzewa,
4) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydroŜny)
z grubizny, konarów i gałęzi.
2. Sprzęt - ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w uŜyciu oraz zapewniający właściwą
jakość wykonania robót.
1) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe (pozostały sprzęt w specyfikacji określa Gmina
w zaleŜności od warunków wykonywania wycinki),
2) sprzęt pomocniczy: np. sprzęt właściwy do przewozu drzew w kłodach.
3. Transport - ogólne wymagania dotyczące transportu. Materiał moŜna przewozić środkami
transportowymi przystosowanymi do przewozu dłuŜyc, karpiny lub wałków. PrzewoŜone
materiały naleŜy rozłoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie
i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

4. Wykonywanie robót
Wycinka drzew.
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:
1) oznakowanie miejsca robót,
2) wycięcie drzew i ewentualne pocięcie na wałki,
3) wywiezienia pni lub wałków i gałęzi,
4) uporządkowanie terenu po wycince.
5. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na:
1) sprawdzeniu z przedmiarem ilości usuniętych drzew,
2) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince.
6. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka wyciętego drzewa
i/lub 1 m³ pozyskanego drewna.
7. Płatności
7.1. W przypadku stawienia się więcej niŜ jednego oferenta przeprowadza się licytację, którą
wygrywa oferent oferujący najwyŜszą cenę za 1 m3 drewna uŜytkowego i/lub opałowego do
pozyskania.
7.2. Oferent wygrywający licytację, przed rozpoczęciem wycinki drzew, w ciągu 7 dni od
otrzymania faktury VAT wystawionej przez Gminę zapłaci za drewno uŜytkowe i/lub opałowe
na wskazane konto bankowe.
8. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia ustala się na dzień: ……………………………
9. Przepisy BHP i ochrony środowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada
oferent.
10. Odbiór robót
Odbioru robót związanych z wycinką drzew, klasyfikacją i wydatkiem drewna pozyskanego
przez Gminę upowaŜniona przez Wójta Gminy osoba dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego
zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:
1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna
opałowego do pozyskania

Załącznik nr 3 do Zasad
Protokół z aukcji na zbycie drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew
rosnących w pasach drogowych dróg gminnych i/lub drzew z placów gminnych nie
stanowiących powierzchni leśnych i odpłatność za to drewno ustaloną w drodze licytacji
lub zaproponowaną przez wykonawcę (w przypadku, gdy do aukcji przystąpi tylko jeden
wykonawca)

- wzór 1. W dniu ………………… Gmina Wiejska Lubaczów ogłosiła aukcję na zbycie drewna
opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych
dróg gminnych i/lub drzew z placów gminnych nie stanowiących powierzchni leśnych
odpłatność za to drewno ustaloną w drodze licytacji lub zaproponowaną przez
wykonawcę (w przypadku, gdy do aukcji przystąpi tylko jeden wykonawca)
2. Ogłoszenie wywieszono w:
a) Urzędzie Gminy Lubaczów,
b) Na stronie internetowej Urzędu www.lubaczow.com.pl
c) ………………………………………….......,
3. W dniu ……………………… w siedzibie Gminy, w celu udziału w aukcji stawiło się:
……………… wykonawców.
4. Wobec nie stawienia się Ŝadnego wykonawcy stwierdza się zakończenie postępowania*.
5. Wobec stawienia się jednego wykonawcy stwierdza się, Ŝe zbycia drewna uŜytkowego
i/lub opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach
drogowych dróg gminnych i/lub drzew z placów gminnych nie stanowiących
powierzchni leśnych dokonano na rzecz ……………………................................ za
odpłatnością w wysokości .................., zaproponowaną przez wykonawcę*, bez
dodatkowej odpłatności za drewno*.
6. Wobec stawienia się więcej aniŜeli jednego wykonawcy przeprowadzono licytację.
NajwyŜszą ceną za 1 m3 drewna uŜytkowego i/lub opałowego planowanego do
pozyskania jest cena ……………, którą zaoferował ………………………………….
Łączna cena za drewno uŜytkowe i/lub opałowe wynikająca z iloczynu zaoferowanej
ceny za 1 m3 oraz ilości drewna planowanego do pozyskania wynosi …………………*
7. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa sprzedaŜy drewna
uŜytkowego i/lub opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych i/lub drzew z placów gminnych nie
stanowiących powierzchni leśnych i odpłatność za to drewno ustaloną w drodze licytacji
lub zaproponowaną przez wykonawcę (w przypadku, gdy do aukcji przystąpi tylko jeden
wykonawca)
7. Na tym protokół zakończono.
……………………………………………
Protokolant
* niewłaściwe skreślić

………………………………………………
Wójt Gminy Lubaczów

