
Zarządzenie Nr 447/1470/21 

Prezydenta Miasta Koszalina 

z dnia 16.06.2021 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia metodyki obliczania miąższości drewna, cen na sprzedaż detaliczną 

sortymentów drzewnych oraz warunków kupna i sprzedaży sortymentów drzewnych pozyskanych 

z drzew rosnących na terenie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin 

(w tym sortymentów drzewnych pozyskanych 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 z późn. zm.), 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1.1. Zatwierdzam metodykę obliczania miąższości drewna pozyskanego z drzew rosnących na terenie 

nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin (w tym miąższości drewna pozyskanego 

z lasów będących własnością Gminy Miasta Koszalin), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.  

2. Zatwierdzam cennik sortymentów drzewnych pozyskanych z drzew rosnących na terenie 

nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin (w tym sortymenty drzewne pozyskane 

z lasów będących własnością Gminy Miasta Koszalin), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia.  

3. Zatwierdzam warunki kupna - sprzedaży sortymentów drzewnych na rzecz klientów detalicznych, 

(dotyczy sortymentów drzewnych pozyskanych z drzew rosnących na terenie nieruchomości będących 

w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin, w tym sortymentów drzewnych pozyskanych z lasów będących 

własnością Gminy Miasta Koszalin), stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Obliczanie miąższości drewna – grubizny, będzie realizowane dla wszystkich usuwanych drzew 

rosnących na terenie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin, na podstawie 

wydanych zezwoleń na ich usunięcie, oraz dla sortymentów drzewnych pozyskanych z lasów będących 

własnością Gminy Miasta Koszalin na podstawie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL).  

 

§ 3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia będzie aktualizowany w terminie do 31 stycznia kolejnego roku 

kalendarzowego, po wprowadzeniu nowych cen na surowiec drzewny w obrocie detalicznym przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karnieszewice.  

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 797/2468/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 07.08.2018 r. w sprawie 

wprowadzenia metodyki obliczania miąższości drewna pozyskanego z drzew rosnących na terenie 

nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin (w tym drewna pozyskanego z lasów 

będących własnością Gminy Miasta Koszalin) oraz cennika drewna.  

 

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

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

Prezydent Miasta 

   Piotr Jedliński 



 


