Załącznik do Uchwały
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15.02.2022 r.
REGULAMIN ZBYCIA DRZEW Z PASA DROGOWEGO
DRÓG POWIATOWYCH

§ 1. Wycinka drzew odbywa się w oparciu o plan wyrębu.
§ 2. Zbycie drzew może nastąpić po uzyskaniu zgody właściwego organu na ich wycinkę i
w terminach określonych przepisami prawa.
§ 3. Określa się tryb zbycia drzew:
1. Nieodpłatne przekazanie drzew.
2. Sprzedaż w trybie pierwokupu.
3. Sprzedaż „na pniu” w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Sprzedaż drzew ściętych w trybie przetargu nieograniczonego.
§ 4. Nieodpłatne przekazanie drzew może nastąpić na rzecz:
1. właścicieli gruntów bezpośrednio przylegających do granicy pasa drogowego w
przypadku gdy drzewa rosną w granicy nieruchomości.
2. właścicieli gruntów bezpośrednio przylegających do granicy pasa drogowego w
przypadku samodzielnej wycinki drzew przez tych właścicieli.
3. Jednostki samorządu terytorialnego bez limitu.
4. państwowych lub samorządowych jednostek budżetowych (Policja, Straż Pożarna,
Szkoły publiczne, szpital, Ochotnicze Straże Pożarne itp.) na potrzeby własne bez
limitu.
§ 5. Sprzedaż drzew w trybie pierwokupu przysługuje właścicielom gruntów bezpośrednio
przylegających do pasa drogowego za 10% wartości drewna opałowego obliczonej w
oparciu o aktualne ceny obowiązujące w Nadleśnictwie Koło w przypadku drzewa
ściętego.
§ 6. Sprzedaż drzew „na pniu” w trybie przetargu nieograniczonego odbywa się z
wywieszeniem ogłoszenia z wyprzedzeniem minimum 14-o dniowym:
> w Powiatowym Zarządzie dróg w Kole,
> w Starostwie Powiatowym w Kole,
> w siedzibie samorządu gminnego, na terenie którego rosną drzewa,
> na tablicy ogłoszeń w pobliżu rosnących drzew,
> na drzewach podlegających sprzedaży.
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ogłoszenia wysyła lub dostarcza do:
> właściwego sołtysa, na terenie sołectwa, którego rosną drzewa,
> przedsiębiorstwa przetwarzającego drewno,
> Wójta lub Burmistrza samorządu terytorialnego, na terenie którego drzewa rosną.
Przetarg powinien odbywać się możliwie blisko przetargowanych drzew, jak np. w siedzibie
samorządu, remizie, itp.
Cenę wywoławczą pierwszego przetargu ustala Powiatowy Zarząd Dróg w oparciu o
aktualne ceny drewna obowiązujące w Nadleśnictwie Koło właściwe dla ceny drewna
opałowego. Minimalna cena sprzedaży to 20% ceny drzewa opałowego. Osoba lub
przedsiębiorca wyrażający wolę przystąpienia do przetargu wnosi wadium w wysokości
minimum 10% wartości ceny wywoławczej drzew, którymi jest zainteresowany w
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terminie i w sposób określony w ogłoszeniu. Brak wniesienia wadium w wymaganej
wysokości skutkować będzie odrzuceniem oferty w części dotyczącej drzew, na które nie
wniesiono wadium. Ustala się formę oferty w postaci zamkniętej koperty. Ofertę składa
się przed upływem wyznaczonego terminu do zapieczętowanej skrzynki z otworem
wrzutowym. Komisja przetargowa w składzie minimum trzyosobowym złożona z
pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Kole po upływie terminu składania ofert
zabezpiecza otwór wrzutowy skrzynki i opieczętowuje go. Komisja Przetargowa w
wyznaczonym w ogłoszeniu czasie przystępuje do otwarcia ofert.

Czynności związane z otwarciem ofert:
> sporządzenie listy osób obecnych przy otwarciu ofert,
> komisyjne otwarcie zapieczętowanej skrzynki służącej do składania ofert,
> ponumerowanie kopert,
> kolejne otwarcie kopert z pisemnym naniesieniem na ofercie jej numeru tożsamego z
numerem koperty,
> zszycie koperty z odpowiadającej mu ofertą,
> odczytanie kolejno następujących po sobie ponumerowanych ofert z wniesionym
wadium, z wyszczególnieniem numerów drzew i oferowanej wartości na jakie została
złożona dana oferta,
> odniesienie się komisji w zakresie braku odrzucenia części lub całości ofert z tytułu
braku wniesienia wadium lub niewystarczającej jej wartości,
> tabelaryczne dokonanie zestawienia ważnych ofert,
> określenie najkorzystniejszej ceny ofertowej na dane drzewo,
> sporządzenie protokołu z otwarcia ofert,
> publiczne odczytanie komisyjnego wyboru najkorzystniejszych ofert,
> ustne poinformowanie osób uczestniczących w otwarciu ofert o tym, że oferenci
zostaną pisemnie poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty,
> przystąpienie do sporządzenia pisemnych zawiadomień oferentów o wyborze
najkorzystniejszych ofert.
Oferentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu na czynności Komisji
przetargowej lub jej członków dotyczących czynności związanych z przeprowadzeniem
przetargu w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego otrzymania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszych ofert z podaniem uzasadnienia odnoszącego się do
uregulowań stanowionych niniejszym regulaminem. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
ustosunkowuje się pisemnie do wniesionego protestu w terminie 3 dni roboczych od daty
wpływu protestu. Na rozstrzygnięcie protestu przysługuje oferentom prawo odwołania do
Zarządu Powiatu w terminie 7 dni roboczych od daty jego rozstrzygnięcia.
Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole po upływie wyżej
wymienionych terminów podpisuje umowy sprzedaży drzew z określeniem warunków ich
wycinki. W sytuacji nierozstrzygnięcia przetargu należy go powtórzyć z minimalną ceną
czyli 10% wartości drewna opałowego. Jeżeli powtórzony przetarg pozostanie
nierozstrzygnięty Powiatowy Zarząd Dróg w Kole może przekazać drzewa nieodpłatnie
zainteresowanym.
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§ 7. Sprzedaż drzew ściętych w trybie przetargu nieograniczonego odbywa się analogicznie
do przetargu drzew „na pniu” z wyjątkiem:
- ceny wywoławczej pierwszego przetargu, którą ustala Powiatowy Zarząd Dróg w
oparciu o aktualne ceny drewna obowiązujące w Nadleśnictwie Koło właściwe dla
ceny drzewa opałowego. Minimalna cena sprzedaży w pierwszym przetargu, to 50%
ceny drewna opałowego.
- w sytuacji nierozstrzygnięcia przetargu należy przetarg powtórzyć z minimalną ceną
sprzedaży wynoszącą 10% wartości drewna opałowego. Jeżeli powtórzony przetarg
pozostanie nierozstrzygnięty Powiatowy Zarząd Dróg w Kole może przekazać drzewa
nieodpłatnie zainteresowanym.
§ 8. W przypadku konieczności bezzwłocznego usunięcia drzew zagrażających
bezpieczeństwu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole usuwa je samodzielnie lub zleca firmie
trzeciej z utylizacją drewna.
§ 9. Ustala się kolejność wyboru trybu zbycia drzew:
1. Prawo pierwokupu dla właścicieli nieruchomości przylegających bezpośrednio do
granicy pasa drogowego w stosunku do drzew rosnących na odcinku bezpośredniego
sąsiedztwa z ich nieruchomością w przypadku ściętych drzew
2. Nieodpłatne przekazanie właścicielom gruntów bezpośrednio przylegających do pasa
drogowego w przypadku samodzielnej wycinki.
3. Nieodpłatne przekazanie drzew na rzecz właścicieli gruntów bezpośrednio
przyległych do granicy pasa drogowego w przypadku gdy drzewa rosną w granicy
nieruchomości.
4. Nieodpłatne przekazanie drzew na rzecz jednostek samorządów terytorialnych.
5. Nieodpłatne przekazanie drzew na rzecz państwowych lub samorządowych jednostek
budżetowych., Ochotniczych Straży Pożarnych i innych jednostek publicznych.
6. Przetarg nieograniczony.
7. Nieodpłatne przekazanie po dwukrotnym nierozstrzygnięciu przetargu.
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole nie jest obowiązany do każdorazowego zawiadamiania
wyżej wymienionych osób i instytucji o możliwości nabycia drzew w trybie innym niż
przetarg nieograniczony.
§10. Przewiduje się odstępstwo od stosowania niniejszego regulaminu za zgodą Zarządu
Powiatu Kolskiego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
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