
Projekt

UCHWAŁA NR XXIV/... /2020 
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca 
drzewnego pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg 

powiatowych na terenie gminy Nowosolna w 2020 r.

Na podstawie art. 7a i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 
i poz. 1175), uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Gminie Nowosolna pomocy rzeczowej w postaci surowca drzewnego 
pozyskanego z wycinki drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na 
terenie gminy Nowosolna w 2020 r. o wartości 153,32 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy złote 
32/100).

§ 2. Zestawienie ilościowe i wartościowe surowca drzewnego pozyskanego z wycinki 
drzew z dróg powiatowych przez Gminę Nowosolna stanowi załącznik do niniejszej 
Uchwały.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie 
zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Wójtem Gminy Nowosolna.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Sławomir Sokołowski



Uzasadnienie

Projekt Uchwały Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej Gminie Nowosolna w postaci surowca drzewnego pozyskanego z wycinki 
drzew zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Nowosolna 
w 2020 r. został przygotowany w formie inicjatywy uchwałodawczej przez Zarząd Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w związku z pozyskaniem w 2020 roku surowca drzewnego 
z usuwanych drzew z pasów drogowych dróg powiatowych. Ilość i gatunek drzew usuniętych 
przez Gminę została określona na podstawie wydanych decyzji administracyjnych i ustaleń 
z zarządzającym drogami. Zestawienie ilościowe i wartościowe surowca drzewnego 
stanowiące załącznik do uchwały opracowano na podstawie pomiarów w terenie oraz 
dokonanej wyceny przeprowadzonej zgodnie z Uchwałą Nr 1896/2014 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego w sprawie zatwierdzenia procedury wyceny surowca drzewnego 
przewidzianego do pozyskania w wyniku wycinki drzew z pasów drogowych dróg 
powiatowych.



ZESTAWIENIE SUROWCA DRZEWNEGO POZYSKANEGO Z WYCINKI DRZEW Z DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE 
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ZA OKRES 2020 R. - GMINA NOWOSOLNA

L.p.
Nr drogi 

powiatowej
Decyzja

Drzewo (z obwodem na 
wysokości 130 cm)

Obwód pnia 
w 

najszerszym 
miejscu (cm)

Obwód 
dśr 

(cm)

Wysokość 
(m)

Miąższość 
(m3)

Cena 
Surowca 

drzewnego 
netto 

(zł/m3)

Wartość 
surowca 

drzewnego 
(zł)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1151E RO.6131.25.3.2019 Klon pospolity (130) 143 28 10 0,62 133,33 82,66
2 Klon pospolity (120) 132 26 10 0,53 133,33 70,66

suma 153,32


