
UCHWAŁA NR 38/8/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 25 stycznia  2007r.

w sprawie zatwierdzenia schematu  postępowania dot. wycinki drzew przy drogach
powiatowych w  2007 roku.

Na podstawie art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 16 i art. 21 ust. 1 Ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z
późn.zm.)  oraz  §  55  ust.  2  pkt  3  i  §  60  ust.  1  Statutu  Powiatu  Sierpeckiego
(Dz.Urz.Wojew.Mazow. z 2002r. Nr 173, poz.3826  z późn.zm.),  Zarząd Powiatu w
Sierpcu uchwala, co następuje: 

§ 1.

Zatwierdza  schemat  postępowania  dotyczący  wycinki  drzew  przy  drogach
powiatowych w roku 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Kierownikowi  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w
Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd :

1. Sławomir Fułek – Przewodniczący Zarządu .....................................

2. Andrzej Twardowski – członek Zarządu .....................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek Zarządu .....................................

4. Paweł Kaźmierczak – członek Zarządu ......................................

5. Adam Pijankowski – członek Zarządu .......................................



Zał. do uchwały Zarządu Powiatu
Nr 38/8/07 z dnia 25.01.2007r. 

SCHEMAT POSTĘPOWANIA PRZY PROWADZENIU WYCINKI DRZEW PRZYDROŻNYCH
W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

1. Wycinka będzie prowadzona na zasadzie wymiany zadrzewienia w pasie dróg powiatowych.
2. W miejscu usuniętych drzew należy wykonać nasadzenia niskopiennymi drzewkami.
3. Wycinka może być prowadzona przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi lub
upełnomocnionego przedstawiciela na jego wniosek za zgodą ZDP.
WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA PODANIA O WYCINKĘ DRZEW
a) wniosek - na druku ZDP w Sierpcu
b) wymagana mapa z lokalizacją zadrzewienia
c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością przyległą do drogi przy
której miałaby się odbywać wycinka
d) pełnomocnictwo właściciela nieruchomości dla osoby składającej podanie w ZDP w Sierpcu
4. Wycinka drzew prowadzona będzie tylko w okresie od 1 października do 31 marca
5. ZDP w Sierpcu występuje do właściwego Wójta, Burmistrza o wydanie decyzji na wycinkę
drzew.
6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ZDP w Sierpcu wzywa wnioskodawcę do podpisania umowy
na wycinkę drzew.
7. Postanowienia umowy zawierają termin wykonania wycinki oraz zakresu prac do wykonania na
rzecz ZDP w Sierpcu w zamian za pozyskane drewno przy usuwaniu zadrzewienia
8. Konieczność wykonania robót nałożonych postanowieniami umowy na wnioskodawcę:
a) oczyścić pas drogowy z krzaków i gałęzi na odcinku prowadzenia prac 
b) wykonać nasadzenia drzew wraz z pielęgnacją młodego drzewostanu.
9. Przed podpisaniem umowy z ZDP w Sierpcu wnioskodawca musi przedstawić poniższe
dokumenty:
a) oświadczenie osoby posiadającej stosowne uprawnienia do prowadzenia wycinki drzew w pasie
drogowym która będzie realizowała wycinkę
b) oświadczenie o zapoznaniu się z projektem czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
wycinki w pasie drogowym
c) oświadczenie o odpowiedzialności w przypadku nie zastosowania się do postanowień umowy.
10. Umowa  zawiera kary umowne za brak wypełnienia postanowień umowy dotyczących
wykonania prac na rzecz ZDP i terminu usunięcia drzew.
USTALA SIE KARY UMOWNE:
- za niedotrzymanie terminu wycinki - 100 zł
- za brak nasadzeń - 50 zł za 1szt wynikającą z umowy
- za brak uprzątnięcia odcinka z krzaków i gałęzi - 200 zł
- za brak powiadomienia o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac- 50zł
11. Kary umowne wynikające z braku wykonania robót przez Wnioskodawcę nałożonych umową
zostaną wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Sierpcu na wskazany w wezwaniu rachunek
bankowy.
12. Prace wykonywane na rzecz ZDP w Sierpcu przez Wnioskodawcę zostaną wykonane w terminie
do 30 czerwca 
13. O terminie zakończenia prac związanych z nasadzeniami i uprzątnięciem krzaków i gałęzi ZDP
w Sierpcu zostanie zawiadomiony oddzielnym pismem w celu oględzin i odbioru tych prac.
14.. Na zakończenie zostanie spisana notatka służbowa.


