
Zarządzenie Nr 447/1469/21 

Prezydenta Miasta Koszalina 

z dnia 16.06.2021 r. 

 

w sprawie sposobu przekazywania informacji o ilości usuniętych drzew i pozyskanego surowca 

drzewnego (grubizny) z terenu nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin 

(w tym o ilości surowca drzewnego pozyskanego z lasów będących własnością Gminy Miasta 

Koszalin) 

 

Na podstawie: 

- art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 

713 ze zm., 

- § 6 ust. 3 pkt 12, § 6 ust. 4 pkt 2 Statutu Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, nadanego Uchwałą 

Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 r. ze zm.,  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.1. Wprowadzam wzór wykazu usuniętych drzew i pozyskanego surowca drzewnego z terenu 

nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin, stanowiący załącznik nr 1.  

2. Wprowadzam wzór wykazu ilości pozyskanego surowca drzewnego z lasów będących własnością 

Gminy Miasta Koszalin, stanowiący załącznik nr 2. 

 

§ 2.1. Zobowiązuję Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz jednostki organizacyjne 

Gminy Miasta Koszalin, do sporządzania i przekazywania za rok ubiegły, w formie papierowej  

i elektronicznej, wykazów usuniętych drzew i pozyskanego surowca drzewnego (grubizny) z terenu 

nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin, w tym wykazów ilości pozyskanego 

surowca drzewnego z lasów będących własnością Gminy Miasta Koszalin.  

2. Wykazy należy przekazać w terminie do 15 stycznia każdego roku, do Zarządu Dróg i Transportu           

w Koszalinie, który sporządzi zestawienie zbiorcze z uzyskanych informacji oraz danych własnych. 

 

§ 3. 1. Surowiec drzewny pozyskany z terenu nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta 

Koszalin może zostać zagospodarowany poprzez jego:  

1) sprzedaż, na podstawie wniosków złożonych przez podmioty zainteresowane jego zakupem; 

2) uznanie za odpad, w przypadku gdy surowiec drzewny nie odpowiada normom klasyfikacji 

jakościowo-wymiarowej odpowiadającym sortymentowi S4 (drewno średniowymiarowe stosowe na cele 

opałowe). 2. W przypadku uznania surowca drzewnego za odpad sporządzana jest dokumentacja 

fotograficzna oraz stosowny protokół. 

3. Dopuszcza się możliwość nieodpłatnego przekazania drewna jednostkom organizacyjnym Gminy 

Miasta Koszalin na cele związane z ich funkcjonowaniem. 

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 797/2469/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 07.08.2018 r. w sprawie 

sposobu przekazywania informacji o ilości wyciętych drzew i pozyskanego drewna z terenu 

nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin (w tym o ilości drewna pozyskanego            

z lasów będących własnością Gminy Miasta Koszalin).  

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie  

i Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, oraz kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Miasta Koszalin. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Prezydent Miasta 

   Piotr Jedliński 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 447/1469/21 

Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16.06.2021 r.  

 

 

Tabela – Wykaz usuniętych drzew i ilości pozyskanego drewna (grubizny) z terenu nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin, niebędących    

lasem 

1 2 3 4 *5 *6 *7 *8 *9 10 11 12 13 

L.p. Lokalizacja 

obręb / 

działka 

ewidencyjna 

Nazwa 

rodzajowa 

drzewa 

Grupa/ 

rodzaj 

(nazwa)/ 

symbol 

drewna 

Długość/ 

wysokość/ 

szerokość 

stosu 

drewna 

[cm] 

 

Długość 

drewna 

rzeczywista 

[m] 

mierzona z 

dokładnością 

do 0,1 m 

Średnica 

środkowa 

drewna (d) 

[cm] 

mierzona z 

dokładnością 

do 1 cm 

(bez kory) 

Obwód 

pnia 

drzewa 

[cm] 

mierzony 

na wys. 

130 cm 

Wysokość 

drzewa  

[m] 

mierzona z 

dokładnością 

do 0,5 m 

Miąższość 

drewna 

[m3] 

obliczana z 

dokładnością 

do 0,01 m3 

Wartość 

netto 

pozyskanego 

drewna (zł) 

Sposób 

zagospodarowania 

drewna 

(sprzedaż/odpad) 

Inne 

(np. nr 

zezwolenia 

na wycinkę 

drzew/-a) 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

*Pola w kolumnach 5-9 wypełniane są wariantowo, zależnie od przyjętej metody obliczenia miąższości drewna i sposobu przygotowania drewna do pomiaru. 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 447/1469/21 

Prezydenta Miasta Koszalina z dnia16.06.2021 r.  

 

 

Tabela – Wykaz ilości pozyskanego drewna (grubizny) z lasów będących własnością Gminy Miasta Koszalin 

1 2 3 4 5 *6 *7 *8 9 10 11 

L.p. Lokalizacja 

oddział/ 

pododdział 

Numer 

sztuki lub 

stosu 

drewna 

Grupa/ 

rodzaj 

(nazwa)/ 

symbol 

drewna 

Sortyment 

surowca 

drzewnego 

Długość/ 

wysokość/ 

szerokość 

stosu 

drewna   

[cm] 

Długość 

drewna 

rzeczywista 

[m] 

mierzona z 

dokładnością do 

0,1 m 

Średnica 

środkowa 

drewna (d) 

[cm] 

mierzona z 

dokładnością do 

1 cm (bez kory) 

Miąższość 

drewna    

[m3] 

obliczana z 

dokładnością 

do 0,01 m3 

Wartość netto 

pozyskanego 

drewna (zł) 

Inne 

(np. nr umowy zawartej 

z Wykonawcą na pozyskanie 

drewna lub nr pozwolenia 

na pozyskanie drewna kosztem 

i staraniem nabywcy - 

samowyrób) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

*Pola w kolumnach 6-8 wypełniane są wariantowo, zależnie od sposobu przygotowania drewna do pomiaru. 

 


