ZARZĄDZENIE Nr 116/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 10.10.2012r.
w sprawie: zasad postępowania przy usuwaniu drzew lub krzewów, pozyskiwaniu
faszyny i palików z plantacji wiklinowych, drewna opałowego z terenów stanowiących
własność Skarbu Państwa będących w administracji RZGW w Gdańsku.
ZARZĄDZENIE Nr 129/2012
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 08.11.2012
w sprawie: zmiany zarządzenia 116/2012 z dnia 10.10.2012r. w sprawie zasad postępowania
przy usuwaniu drzew lub krzewów, pozyskiwaniu faszyny i palików z plantacji
wiklinowych, drewna opałowego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa
będących w administracji RZGW w Gdańsku.

Tekst jednolity
Działając na podstawie §11 pkt 1-3 Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wprowadzam następującą regulację:
§1
Definicje
Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w
róŜnego rodzaju sortymenty.
Drewno opałowe (drewno na opał) – drewno gromadzone i przetwarzane do wykorzystania
na opał.
Drzewa – grupa roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Od innych roślin
drzewiastych (krzewów i krzewinek) róŜnią się posiadaniem łodygi głównej (pnia)
rozgałęziającej się dopiero od pewnej wysokości. Liczne rozgałęzienia wraz z listowiem
tworzą koronę drzewa. Załącznik nr 12 zawiera „Tabelę wiekową drzew” ułatwiającą
określenie wieku drzew na podstawie jego średnicy.
Faszyna – ścięte gałęzie i odrosty wikliny lub innych drzew czy krzewów przygotowane do
dalszego przetworzenia. Obecnie uŜywane głównie przy regulacji rzek i innych pracach
hydrotechnicznych, m.in. w celu umacniania brzegów.
Karpa – system korzeniowy wraz z pniakiem.
Plantacja wiklinowa - zarośla leśne w obrębie dolin rzecznych na terenach zalewowych
międzywali z przewagą wierzby, objęte planową gospodarką w celu nie dopuszczenia do
rozwoju lasów liściastych jako działanie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej (potoczna
nazwa kępa).
Kołki faszynowe wegetatywne – paliki o śr kołka od 3 do 6 centymetrów słuŜące do
wykonywania ubezpieczeń i zakładania nowych plantacji.
Oczystka - zabiegi pielęgnacyjne polegające na wycince przerostów w celu odmłodzenia
plantacji wierzbowych .
Pierśnica – miara stosowana w opisie drzew uzyskiwana w wyniku pomiaru drzewa na
wysokości 1,3 metra nad poziomem gruntu .
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Pomiar drewna – jednostką miary jest metr przestrzenny (mp), drewno mierzone jest w
stosach, elementami pomiaru jest długość, szerokość i wysokość stosu. Załącznik nr 11
zawiera współczynniki przeliczeniowe m3 na mp.
Pomiar faszyny – jednostką miary jest metr przestrzenny (mp), pomiar winien być zgodny
BN-68/9221-04. Elementami pomiaru jest długość, szerokość i wysokość stosu, termin
pomiaru nie moŜe być krótszy niŜ 48 godzin od ułoŜenia partii faszyny do odbioru.
Pomiar zrębki – jednostką miary jest metr przestrzenny (mp), zrębka mierzona jest na
przyczepie, elementami pomiaru jest długość, szerokość i wysokość pryzmy.
Przerost, przerosty – drzewostan, który ze względu na wiek powyŜej ośmiu lat nie nadaje się
do pozyskania faszyny, przeznaczany jest na cele opałowe.
Wiatrołom - drzewo połamane silnym wiatrem. Wiatrołomy ze względu na duŜe zagroŜenie
są usuwane z terenu, jednak nie są to drzewa obumarłe i ich usuwanie w Polsce wymaga
odpowiedniego zezwolenia.
Wiklina – gatunki wierzby uprawiane na plantacji wiklinowej (kępie) w celu uzyskania
faszyny.
Wywrót, wykrot, wiatrował – drzewo z naderwanym korzeniem, lub całkowicie wywrócone
w wyniku działania wiatru rzadziej deszczu.
Zator – powalone w koryto rzeczne drzewa, które powodują podpiętrzenie wody, oraz
wzmagają erozję brzegową i denną.
Zrębki – cząstki drewna o wymiarach mieszących się w granicach od kilku milimetrów do
kilkunastu centymetrów, powstające w wyniku rozdrabniania drewna za pomocą maszyn
zrębkujących.
§2
Stosowanie przepisów prawnych
Komórki organizacyjne oraz jednostki terenowe właściwe w sprawach usuwania drzew
lub krzewów, zobowiązuję do ścisłego przestrzegania i odpowiedniego stosowania przepisów
prawnych, zawartych w następujących aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 Nr 151 poz. 1220
ze zm.)
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145)
3. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z
2011r nr 237 poz. 1419)
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze
zm.)
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113
poz. 759 ze zm.)
7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.)
8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93)
9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54
poz. 535 ze zm.).
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§3
Decyzje administracyjne
1. Usunięcie drzew lub krzewów w wieku powyŜej dziesięciu lat (z zastrzeŜeniem ust. 4 i
5) wymaga uzyskania zezwolenia władz samorządu lokalnego (wójta, burmistrza lub
prezydenta) lub wojewódzkiego konserwatora zabytków na wycinkę. PowyŜsze dotyczy
równieŜ drzew przewróconych (wykrotów i wiatrołomów) zalegających w korytach
rzecznych.
2. Usunięcie drzew i krzewów w wieku nie przekraczającym 10 lat, nie wymaga
uzyskania ww. zezwolenia z wyjątkiem terenów objętych ochroną krajobrazową lub
konserwatorską.
3. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną
krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wymaga
uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora
ochrony środowiska.
4. Dyrektor RZGW moŜe wydać nakaz usunięcia drzew i krzewów w przypadku obszarów
połoŜonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego.
5. Starosta moŜe wydać nakaz usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych
i terenów w odległości mniejszej niŜ 3 m od stopy wału (od strony zawala).
6. Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach obejmować
mogą wyłącznie:
a) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
b) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
c) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
§4
Tryb postępowania przy usuwaniu drzew lub krzewów w ramach prac statutowych
wykonywanych przy utrzymaniu rzek lub urządzeń wodnych lub zabezpieczeniu
przeciwpowodziowym
1. W przypadku, gdy usunięcie drzew lub krzewów, z terenów będących w administracji
RZGW w Gdańsku, jest niezbędne ze względu na ochronę przeciwpowodziową lub
rośliny te stwarzają zagroŜenie dla Ŝycia lub mienia osób trzecich, właściwy Nadzór
Wodny przygotowuje wniosek (załączniki nr 1 i 1a), który przedkładany jest Zastępcy
Dyrektora ds. Zarządu Zlewni celem akceptacji.
2. Zarząd Zlewni występuje z wnioskiem do właściwego organu administracyjnego o
decyzję na wycinkę drzew lub krzewów (załącznik nr 5).
3. Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora ds. Zarządu Zlewni oraz decyzji właściwego
organu pracownik Zarządu Zlewni trwale oznacza drzewa do wycinki (w przypadku
braku moŜliwości oznakowania, naleŜy na brzegu rzeki umieścić palik i opisać go
numerem).
4. W przypadku, gdy drzewa lub krzewy usuwane będą w ramach zlecenia (przez
zewnętrzny podmiot gospodarczy), Zarządy Zlewni prowadzą merytorycznie sprawy
związane z udzieleniem zamówienia publicznego dla tego zadania.
5. Postępowanie przy wprowadzeniu na teren, obmiarze robót i wystawianiu faktur określa
§ 11.
6. W przypadku robót wykonywanych siłami własnymi Nadzoru Wodnego, jeŜeli
pozyskany materiał nie zostanie zuŜyty na cele własne pozyskany materiał naleŜy
przeznaczyć do sprzedaŜy.
7. W tym celu Nadzór Wodny wywiesza ogłoszenie o sprzedaŜy drewna pochodzącego z
odzysku w budynku najbliŜszego urzędu gminy (załącznik nr 8).
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§5
Tryb postępowania w przypadku oczystki ostróg, warg brzegowych innych urządzeń
wodnych w ramach utrzymania budowli hydrotechnicznych oraz zbiórki drewna
naniesionego przez rzekę na tereny w administracji RZGW w przypadku wniosku
składanego przez osoby trzecie
1.

2.
3.

4.
5.

Zainteresowany dokonaniem oczystki ostróg, warg brzegowych, innych urządzeń
wodnych oraz zbiórki drewna naniesionego przez rzekę na tereny będące w administracji
RZGW, składa do Zarządu Zlewni podanie (załącznik nr 3).
Nadzór Wodny opiniuje w/w podanie, wypełnia załączniki nr 1 i 1a i przekazuje do
Zarządu Zlewni, celem akceptacji.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Nadzoru Wodnego, Zarząd Zlewni występuje do
odpowiedniego organu administracyjnego o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
jeŜeli jest to wymagane zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (załącznik nr 5), w
przypadku kiedy decyzja administracyjna nie jest wymagana Zarząd Zlewni wydaje
zgodę na dokonanie wycinki lub zbiórki drzew lub krzewów zgodnie z opinią Nadzoru
Wodnego.
W przypadku złoŜenia więcej niŜ jednej oferty na wykonanie oczystki, usunięcie drzew
lub krzewów decyduje termin złoŜenia oferty.
Postępowanie przy wprowadzeniu na teren, obmiarze robót i wystawianiu faktur określa
§ 11.
§6
Pozyskiwanie drewna i materiału faszynowego z terenów RZGW na działalność
statutową (roboty regulacyjne, potrzeby własne)

2.

3.
4.
5.
6.

Dopuszcza się pozysk faszyny, palików, pali, Ŝerdzi i drewna opałowego na potrzeby
własne RZGW z plantacji wiklinowych bądź innych terenów będących w administracji
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Konieczność ewentualnego uzyskania decyzji administracyjnych reguluje § 3.
Materiał pozyskiwany jest siłami własnymi Nadzoru Wodnego.
Nadzór Wodny sporządza wniosek (zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a), który
przedkładany jest Zastępcy Dyrektora ds. Zarządu Zlewni celem akceptacji.
Za pozysk materiału na cele własne RZGW nie pobiera się opłat.
§7
Tryb postępowania w przypadku usuwania drzew lub krzewów w ramach inwestycji
wykonywanych przez RZGW Gdańsk

1. Niezbędne decyzje administracyjne na usunięcie drzew lub krzewów uzyskiwane są w
ramach dokumentacji projektowych przez wykonawców zewnętrznych wyłonionych w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bądź teŜ przez Zarząd Zlewni albo
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
2. JeŜeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania przetargowego na
wykonanie robót nie stanowi inaczej stosuje się wprowadzenie na teren robót, obmiar
prac, wystawianie faktur zgodnie z § 11.
3. Dopuszcza się stosowanie innego trybu postępowania, lecz winien on być opisany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz).
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§8
Tryb postępowania w przypadku inwestycji wykonywanych
przez osoby trzecie na terenach w administracji RZGW
1.

2.

3.

W przypadku, gdy usunięcie drzew lub krzewów, z terenów będących w administracji
RZGW w Gdańsku jest niezbędne ze względu na prowadzoną przez osoby trzecie
inwestycję, inwestor winien przedłoŜyć RZGW (lub właściwemu Zarządowi Zlewni)
pozwolenia i decyzje odpowiedniego organu administracyjnego zezwalające na takie
działania.
Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem
o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Wnioskodawca usuwa drzewa
na własny koszt, ponosi ewentualne opłaty określone w decyzji i wykonuje ewentualne
nasadzenia w zamian za usunięte drzewa. Ponadto za materiał drzewny z wyciętych
drzew i krzewów inwestor winien uiścić opłatę do RZGW zgodnie z obowiązującym
cennikiem. Nad całością prac nadzór sprawuje właściwy kierownik Nadzoru Wodnego.
Inwestor zobowiązany jest uporządkować teren po zakończeniu prac.
Postępowanie przy wprowadzeniu na teren, obmiarze robót i wystawianiu faktur określa
§ 11.
§9
Tryb postępowania w przypadku wystąpienia osób trzecich o zgodę na wejście na
działki RZGW w celu usunięcia drzew zagraŜających Ŝyciu lub mieniu
innych podmiotów

1. W przypadku wpłynięcia do RZGW podania o zgodę na wejście na działkę w celu
usunięcia drzew lub krzewów, z terenów będących w administracji RZGW w Gdańsku ze
względu na zagroŜenie mienia lub Ŝycia innych podmiotów, rozpatruje się je bez zbędnej
zwłoki.
2. W przypadku, gdy nadesłane podanie spełnia wymogi załącznika nr 4 wydawana jest
zgoda na wejście na działkę.
§ 10
Tryb postępowania w przypadku wycinki wikliny na plantacji wiklinowej (kępie)
w celu pozyskania materiału faszynowego przez osoby trzecie
1. Kierownik Nadzoru Wodnego występuje do Zarządu Zlewni z wnioskiem o wszczęcie
procedury ofertowej celem wyboru najkorzystniejszej (najwyŜszej) oferty cenowej na
wycinkę wikliny na plantacji wiklinowej w celu pozyskania materiału faszynowego.
2. RZGW, na wniosek Zarządu Zlewni zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie o
naborze ofert cenowych na wycinkę wikliny, z podaniem informacji o terminie, miejscu i
formie składania ofert oraz kryteriach ich oceny.
3. Zarząd Zlewni dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferty muszą mieć formę
pisemną oraz zawierać nazwę i podpis oferenta.
4. O wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty informowani są wykonawcy równieŜ za
pośrednictwem strony internetowej RZGW.
5. Z wykonawcą, którego ofertę wybrano zawiera się umowę na dzierŜawę plantacji/
wycinkę (załącznik nr 10).
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„§ 10a
Tryb postępowania w przypadku wycinki wikliny z plantacji wiklinowej (kępy) w celu
pozyskania materiału faszynowego przez osoby trzecie, realizujące zadania na rzecz
RZGW Gdańsk
1. Wniosek złoŜony do Zarządu Zlewni przez podmiot zewnętrzny, wykonujący zadania
na rzecz RZGW Gdańsk, zostaje przekazany do rozpatrzenia do właściwego Nadzoru
Wodnego (wzór – załącznik nr 1b)
2. Kierownik Nadzoru Wodnego opiniuje wniosek (wzór – załącznik nr 1c)
3. W przypadku złoŜenia więcej niŜ jednego wniosku, dotyczącego tego samego terenu
decyduje termin jego złoŜenia
4. Zarząd Zlewni zawiera umowę dzierŜawy (wzór - załącznik nr 10a)”
§ 11
Wprowadzenie na teren robót, obmiar prac, wystawianie faktur
1. Po uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (jeŜeli jest wymagana),
pracownik RZGW (kierownik nadzoru, nadzorca lub inny wyznaczony pracownik)
wprowadza na teren Wycinającego, który posiada uprawnienia do wykonywania prac.
2. Przed przystąpieniem do robót wycinający drzewa winien podpisać oświadczenie o
zapoznaniu się z warunkami wykonywania prac i odbioru pozyskanego drewna
(załącznik nr 6).
3. RZGW nie zapewnia dróg dojazdowych do miejsca wycinki. Dojazd do tego miejsca
zapewnia sobie wycinający we własnym zakresie i w uzgodnieniu z właścicielami
(uŜytkownikami) działek słuŜących do dojazdu.
4. Wycinający drzewa lub krzewy winien uzyskać zgodę od właściciela gruntu
sąsiadującego z rzeką na wejście na grunt oraz czasowe pozostawienie drewna czy
krzewów (nie dotyczy terenu RZGW).
5. Wycinający powiadamia o ścięciu lub zbiórce drzew Nadzór Wodny niezwłocznie po
zakończeniu wycinki lub zbiórki.
6. Ilość i rodzaj pozyskanego drewna powinny być określone po dokonaniu ścinki lub
zbiórki. Drewno i krzaki naleŜy mierzyć w stosach w [mp] lub m³ (drewno tartaczne).
Elementami pomiaru są: długość, szerokość i wysokość stosu.
7. Po wycince lub zbiórce drzew lub krzewów Nadzór Wodny sporządza protokół z odbioru
drewna wraz z obmiarem pozyskanego drewna, wg załącznika nr 7 i przekazuje go do
właściwego Zarządu Zlewni wraz z dokumentacją fotograficzną powykonawczą.
8. Wywóz drewna opałowego, tartacznego, faszyny, palików moŜe nastąpić po podpisaniu
protokołu odbioru przez nabywcę w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 miesiące od daty
wycinki.
9. Pozyskujący po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować teren oraz naprawić
na swój koszt wszelkie szkody wynikłe podczas robót zarówno na działkach RZGW jak i
osób trzecich
10. W przypadku kradzieŜy drewna lub innej przyczyny uniemoŜliwiającej pomiar naleŜy
dokonać szacunkowego obmiaru na podstawie dostępnych materiałów .
11. JeŜeli wnioskodawca będzie zainteresowany tylko usunięciem drzew lub krzewów i nie
będzie chciał kupić pozyskanego drewna, to kierownik właściwego Nadzoru Wodnego
wywiesza ogłoszenie o sprzedaŜy drewna pochodzącego z uzysku w budynku
najbliŜszego urzędu gminy (załącznik nr 8).
12. Faktury za pozyskane drewno oraz faszynę wystawiają Zarządy Zlewni na podstawie
protokołu odbioru pozyskanego materiału, według obowiązującego cennika (załącznik nr
9), w przypadku drewna opałowego i zastosowania 8% podatku VAT pozyskujący
winien złoŜyć oświadczenie o przeznaczeniu drewna (załącznik nr 6a).
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13. Drewna nie moŜna przekazywać nieodpłatnie nabywcy w zamian za jego wycinkę lub
uprzątnięcie (wywroty).
§ 12
Pozostałe ustalenia
1. W przypadku kradzieŜy drewna pracownik Nadzoru Wodnego zgłasza zaistniały fakt
Policji.
2. W przypadku stwierdzenia nielegalnej wycinki, niszczenia lub innego uszkodzenia
powodującego obumieranie drzew lub krzaków właściwa jednostka organizacyjna
powiadamia o tym fakcie stosowny Urząd Gminy oraz organy ścigania celem wszczęcia
postępowania.
3. Zarządy Zlewni sporządzają i przekazują do Wydziału Zarządzania Majątkiem Skarbu
Państwa (MS) roczne zestawienie ilości pozyskanej wikliny z plantacji (wraz z
zestawieniem faktur) oraz Wydziałowi Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych (UW)
ilości pozyskanego drewna z terenów poza plantacjami (wraz z zestawieniem faktur) w
terminie do dnia 20 stycznia kaŜdego roku.
4. Wydział MS sporządza roczne zestawienie ilości pozyskanej wikliny a Wydział UW
ilości pozyskanego drewna w terminie do dnia 20 lutego kaŜdego roku.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Wprowadzenie w Ŝycie niniejszego zarządzenia powierzam odpowiednio: zastępcom
dyrektora ds. Zarządu Zlewni, przy współpracy wydziałów RZGW w Gdańsku:
Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych, Zarządzania Majątkiem Skarbu Państwa (MS)
oraz Przygotowania i Realizacji Inwestycji (IPR).
2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
3. Tracą moc Zarządzenie nr 24/2011 z dnia 02 marca 2011r. i 28/2012 z dnia 23 lutego
2012 r.

7

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………….…., dnia ………….….
Zarząd Zlewni
…………………………………
z siedzibą w……………………
WNIOSEK
w sprawie usunięcia/zbiórki* drzew/krzewów/przerostów wiklinowych٭
Nadzór Wodny w……………..… wnioskuje o dokonanie wycinki/zbiórki* drzew/krzewów/
przerostów wiklinowych  ٭z terenu będącego w administracji RZGW w Gdańsku.
1. Lokalizacja
Rzeka ….................................... brzeg ….................................... km …....................................
działka nr…................................. obręb…................................ gmina…..................................
miejscowość …....................................
2. Uzasadnienie: ……………………...…………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. Charakterystyka usuwanych drzew lub krzewów wg załącznika.
4. Sposób usunięcia: pozyskane siłami własnymi/w ramach zlecenia٭
5. Przewidywane przeznaczenie pozyskanego drewna: ……………………………………....
6. Uwagi dotyczące występujących utrudnień przy pozyskaniu drewna, jakości surowca,
propozycji wysokości obniŜki ceny zbytu drewna wraz z uzasadnieniem……………........
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Termin usunięcia: …………………………………………………..………………………….
8. Uwagi: ………………………………………………...………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 ٭niepotrzebne skreślić
...................................................
(podpis Kierownika Nadzoru Wodnego)

Załączniki:
1. Zestawienie drzew i krzewów do wniosku w sprawie usunięcia drzew/krzewów
2. Mapa ewidencyjna lub inna określająca połoŜenie drzewa i krzewów planowanych do
usunięcia lub zbiórki w stosunku do granic nieruchomości
3. Dokumentacja fotograficzna z datą na zdjęciu.
Akceptacja:
……………………………………………
(Z-ca Dyrektora RZGW ds. Zarządu Zlewni)
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ZAŁĄCZNIK NR 1a
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………….…., dnia ………….….
ZESTAWIENIE DO WNIOSKU

w sprawie usunięcia/zbiórki* drzew/krzewów/przerostów wiklinowych٭
Działka nr …………., obręb ………………
Drzewa
Lp.

Ilość
drzew
[szt.]

Gatunek

Obwód
na wys.
1,3 m
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi
(w tym dotyczące utrudnień przy
pozyskaniu oraz jakości surowca)

Krzewy
Lp.

Powierzchnia krzewów
[m2]

Gatunek

Gęstość porostu

Uwagi

(rzadki/średni/gęsty)

 ٭niepotrzebne skreślić
...................................................
(podpis sporządzającego zestawienie)
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ZAŁĄCZNIK Nr 1b
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………….…., dnia ………….….
Zarząd Zlewni
…………………………………
z siedzibą w……………………
WNIOSEK
w sprawie pozyskania faszyny z plantacji wiklinowej przez osoby trzecie realizujące zadania
na rzecz RZGW Gdańsk
………………………………………………….. wnosi o zawarcie umowy dzierŜawy
plantacji wiklinowej z pozyskiem faszyny w celu pozysku materiału na
zadanie ………………………………………………………, wykonywane na podstawie
umowy z RZGW Gdańsk nr …………….. …………. z dnia ………………………..
Oświadczamy,
Ŝe
na
ww.
zadanie
potrzebna
jest
następująca
ilość
faszyny ………………………………………
Wnioskowany termin dzierŜawy ………………….

Podpis wnioskodawcy
………………………………….
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ZAŁĄCZNIK Nr 1c
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………….…., dnia ………….….
Nadzór Wodny ……………..… wnioskuje o zawarcie umowy na dzierŜawę plantacji
wiklinowej z pozyskiem faszyny z ..............................................
1. Lokalizacja
Rzeka ….................................... brzeg ….................................... km …....................................
działka nr…................................. obręb…................................ gmina…..................................
miejscowość …....................................
2. Uzasadnienie: ……………………...…………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. Charakterystyka kępy wiklinowej: ……………………………………………………...
4. Sposób pozysku faszyny: ……………………………………………………………….
5. Przewidywane przeznaczenie pozyskanej faszyny: ……………………………………....
6. Uwagi dotyczące występujących utrudnień przy pozyskaniu drewna, jakości surowca,
propozycji wysokości obniŜki ceny zbytu drewna (jeŜeli występuje) wraz z uzasadnieniem...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Termin dzierŜawy: ………………………………………………..………………………….
8. Uwagi: ………………………………………………...………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

...................................................
(podpis Kierownika Nadzoru Wodnego)

Załączniki:
1. Zestawienie powierzchni kępy wiklinowej przewidzianej do wydzierŜawienia
2. Mapa ewidencyjna lub inna określająca połoŜenie kępy (lub jej części) przewidzianej
do dzierŜawy w stosunku do granic nieruchomości
3. Dokumentacja fotograficzna z datą na zdjęciu.
Akceptacja:
……………………………………………
(Z-ca Dyrektora RZGW ds. Zarządu Zlewni)
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………….…., dnia ………….….
Zarząd Zlewni
…………………………………
z siedzibą w……………………
WNIOSEK
w sprawie usunięcia/zbiórki* drzew/krzewów/przerostów wiklinowych٭
Nadzór Wodny w……………..… wnioskuje o dokonanie wycinki/zbiórki* drzew/krzewów/
przerostów wiklinowych ٭z terenu będącego w administracji RZGW w Gdańsku.
1. Lokalizacja
Rzeka ….................................... brzeg ….................................... km …....................................
działka nr…................................. obręb…................................ gmina…..................................
miejscowość …....................................
2. Uzasadnienie: ……………………...…………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3. Charakterystyka usuwanych drzew lub krzewów wg załącznika:
4. Przeznaczenie pozyskanego drewna: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 ٭niepotrzebne skreślić
...................................................
(podpis Kierownika Nadzoru Wodnego)

Załączniki:
1. Zestawienie drzew i krzewów do informacji w sprawie usunięcia drzew/krzewów
2. Dokumentacja fotograficzna z datą na zdjęciu.

Akceptacja:
……………………………………………
(Z-ca Dyrektora RZGW ds. Zarządu Zlewni)
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ZAŁĄCZNIK NR 2a
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………….…., dnia ………….….
ZESTAWIENIE DO WNIOSKU

w sprawie usunięcia/zbiórki* drzew/krzewów/przerostów wiklinowych٭
Działka nr …………., obręb ………………
Drzewa
Lp.

Ilość
drzew
[szt.]

Gatunek

Obwód
na wys.
1,3 m
[m]

Wysokość
[m]

Uwagi

Krzewy
Lp.

Powierzchnia krzewów
[m2]

Gatunek

Gęstość porostu

Uwagi

(rzadki/średni/gęsty)

 ٭niepotrzebne skreślić
...................................................
(podpis sporządzającego zestawienie)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………….…., dnia ………….….
...........................................................
(imię i nazwisko)

...........................................................
(adres: ulica, nr domu, nr mieszkania)

...........................................................
(kod, miejscowość)

...........................................................
(nr tel.)

.

Do Zarządu Zlewni ……….………………..
……………………………………………..
z siedzibą w ……………………………….

PODANIE

Zwracam się z prośbą o zgodę na dokonanie wycinki/zbiórki*

drzew/krzewów ٭z

ostróg/warg brzegowych/urządzeń wodnych/działek* RZGW …………………………….. na
prawym/lewym ٭brzegu rzeki ……………. w km od ………….…. do ………….…..
Przewidywane przeznaczenie pozyskanego drewna: ...................................................................
Przewidywany termin usunięcia/zbiórki* drzew/krzewów*: .................................................
 ٭niepotrzebne skreślić
....................................................
(podpis wnioskodawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………....….…., dnia ………....….….
.....................................................................
(imię i nazwisko)
.....................................................................
(adres: ulica, nr domu, nr mieszkania)
.....................................................................
(kod, miejscowość)
.....................................................................
(nr tel.)

Do Zarządu Zlewni ……….………………..

……………………………………………..
z siedzibą w ……………………………….
PODANIE
o wydanie zgody na wejście na działkę celem usunięcia drzew/a lub krzewów

Rzeka ............................ brzeg .......................... km ..........................działka nr ........................
obręb .......................... gmina .......................... miejscowość ..........................
Gatunek drzew/krzewów:........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ilość drzew/krzewów (wielkość powierzchni krzewów w m2): .............................................................
....................................................................................................................................................................
Obwód pnia/i mierzony na wysokości 130 cm: ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew / krzewów:...........................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Przewidywane przeznaczenie pozyskanego drewna: ................................................................................
Przewidywany termin usunięcia drzew / krzewów: ..................................................................................

.......................................
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku naleŜy dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub planowanych na tej nieruchomości oraz
dokumentację fotograficzną.

Opinia Nadzoru Wodnego: :...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

...................................................
(podpis Kierownika Nadzoru Wodnego)

Akceptacja:
……………………………………………
(Z-ca Dyrektora RZGW ds. Zarządu Zlewni)
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ZAŁĄCZNIK NR 5
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.
………....….…., dnia ………....….….

Zarząd Zlewni
………………………………..
Urząd Gminy/Miasta*
……………………………
WNIOSEK
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni ….………………………
…………….……….…………..z siedzibą w …………………………… występuje o
wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów* na działkach:
•
•
•
•

…………………………………………w trwałym zarządzie/ administracji*
…………………………………………w trwałym zarządzie/ administracji*
…………………………………………w trwałym zarządzie/ administracji*
…………………………………………w trwałym zarządzie/ administracji*

1. Nazwa gatunku drzew oraz średnica ich pni, mierzone na wysokości 130 cm od ziemi:

2. Nazwa gatunku krzewów oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte (m2):

3. Przeznaczenie terenu, na którym rosną wskazane do usunięcia drzewa/krzewy*:

4. Przyczyna usunięcia wskazanych drzew/krzewów*:

5.Termin zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*:

6.Uwagi

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:

1. rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów
2. dokumentacja fotograficzna
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ZAŁĄCZNIK NR 6
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………………………, dnia………………
OŚWIADCZENIE
Ja, niŜej podpisany (imię i nazwisko/nazwa firmy) …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
zamieszkały w …………………………, ul. ……………..…………., nr domu………………
kod pocztowy……………………………………………………………………………………
oświadczam, Ŝe przyjmuję do wiadomości wymienione niŜej zasady pozyskiwania drewna
opałowego/tartacznego/faszyny/palików ٭pozyskanych siłami własnymi/w ramach zlecenia٭
z drzew/krzewów/kęp wiklinowych* rosnących na gruntach będących w administracji RZGW
Gdańsk rzeka…………….……… km…………….……..… brzeg ………………. w okresie
od ……………………. do ……………………. 20…. r.
1. Usunięte (wycięte) mogą być wyłącznie drzewa/krzewy٭, które zostały objęte
decyzją ……………………………………………. uprzednio wyznaczone przez
pracownika RZGW Gdańsk.
2. Pozyskujący drewno opałowe/tartaczne/faszynę/paliki ٭ponosi pełną osobistą
odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone (w czasie wykonywania w/w prac)
RZGW Gdańsk lub osobom trzecim.
3. Pozyskujący drewno opałowe/tartaczne/faszynę/paliki ٭ponosi pełną odpowiedzialność za
jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac wykonywanych przez siebie oraz przez
osoby współpracujące.
4. RZGW nie zapewnia dróg dojazdowych do miejsca wycinki. Dojazd do tego miejsca
zapewnia sobie zainteresowany we własnym zakresie i w uzgodnieniu
z właścicielami (uŜytkownikami) działek słuŜących do dojazdu.
5. Pozyskujący drewno winien uzyskać zgodę od właściciela gruntu sąsiadującego z rzeką
na wejście na grunt oraz czasowe pozostawienie drewna czy krzewów (nie dotyczy terenu
RZGW).
6. Pozyskujący powinien ułoŜyć pozyskane drewno w stosy w celu dokonania obmiaru [mp]
7. Odbioru pozyskanego drewna opałowego/tartacznego/faszyny/palików ٭dokonuje
pracownik RZGW w obecności nabywcy, spisując protokół odbioru.
8. Wywóz drewna opałowego/tartacznego/faszyny/palików ٭moŜe nastąpić po podpisaniu
protokołu odbioru przez nabywcę.
9. RZGW Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające ze składowania
materiału i przyczyn losowych (przejście wielkiej wody, poŜar, kradzieŜ itp.).
10. Pozyskujący po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować teren oraz naprawić na
swój koszt wszelkie szkody wynikłe podczas robót zarówno na działkach RZGW jak i
osób trzecich.
11. Wniesienie opłaty za pozyskane drewna opałowego/tartaczne/faszyny/palików ٭nastąpi w
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zarząd Zlewni.
12. Jednocześnie oświadczam, Ŝe znana mi jest treść Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24.08.2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 161, poz. 1141) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.
 ٭niepotrzebne skreślić

......................................
(podpis usuwającego drewno)
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ZAŁĄCZNIK NR 6a
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

…………………, dnia ………………..
OŚWIADCZENIE
(wypełnia nabywca w przypadku pozyskania materiału na cele opałowe)

Ja, niŜej podpisany (imię i nazwisko/nazwa firmy) …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
zamieszkały w …………………………, ul. ……………..…………., nr domu………………
kod pocztowy……………………
oświadczam, Ŝe materiał drzewny pozyskany z gruntów będących w trwałym zarządzie
RZGW Gdańsk, będący przedmiotem protokołu nr ………… z dnia ……….. wykorzystam
dla celów opałowych.

….........................................
(podpis nabywcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 7
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………………………, dnia………………
PROTOKÓŁ Nr ……….
Odbioru drewna opałowego/tartacznego/faszyny/palików ٭pozyskanych siłami własnymi/w
ramach zlecenia ٭z drzew/krzewów* rosnących na gruntach będących w administracji RZGW
Gdańsk na terenie Nadzoru Wodnego w…………..….. rzeka ……..…..………...
km ……..……….. brzeg …………..….. działka nr …………….. obręb ……..……….…..
gmina ……..…….……..
Pozwolenie z dnia ………………….. Nr……………………………………………………….
oraz decyzją z urzędu nr ………………………………………. z dnia………………………..
Pomiędzy ………………………………………….. zam. ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdańsk.
KOMISJA W SKŁADZIE:
1. ……………………………

2. ……………………………

3. ……………………………

4. ……………………………

Po zapoznaniu się na miejscu z rodzajem, jakością, sposobem ułoŜenia, wymiarami ustalono:

L.p.

Rodzaj
materiału/
Gatunek

Przeznaczenie
pozyskanego
materiału

Ilość
pozyskanego
materiału
[mp]

Cena
jednostkowa
netto [mp]

Ogółem:

Wartość
netto

Ogółem
wartość
netto:

% VAT

Wartość
brutto

Ogółem
wartość
brutto:

Uwagi i wnioski komisji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 ٭niepotrzebne skreślić
PODPISY:
Komisja:
1. …………………………..

2. …………………………..

3. …………………………..

4. …………………………..

Nabywca: ……………………………………………………………………...……………
Akceptacja ……………………………….
(Z-ca Dyrektora RZGW ds. Zarządu Zlewni)
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ZAŁĄCZNIK NR 8
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

………………………, dnia………………

URZĄD GMINY
w ………………….
…………………….
…………………….
OGŁOSZENIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni……………………...
…………………………………………… zwraca się z propozycją sprzedaŜy drewna
(opałowego/stosowego uŜytkowego/tartacznego )٭pozyskanego z drzew rosnących na
gruntach będących w trwałym zarządzie RZGW Gdańsk (na brzegach rzek / w korycie rzeki/
wyciągniętych z wody )٭
Drewno złoŜone na brzegu rzeki ……………………,
km …………………….,
brzeg ………………., miejscowość …………………… , w ilości …………….. mp.
Cena sprzedaŜy pozyskanego drewna wynosi:
gatunek drewna ……………………..
cena mp/ zł
……………………..
ilość mp
……………………..
……………………..
wartość
+ naleŜny podatek VAT

gatunek drewna ……………………..
cena mp/ zł
……………………..
ilość mp
……………………..
wartość
……………………..
+ naleŜny podatek VAT

gatunek drewna ……………………..
cena mp/ zł
……………………..
ilość mp
……………………..
wartość
……………………..
+ naleŜny podatek VAT

gatunek drewna ……………………..
cena mp/ zł
……………………..
ilość mp
……………………..
wartość
……………………..
+ naleŜny podatek VAT

Wydanie drewna nastąpi po opłaceniu faktury VAT.
Dane do kontaktu:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni ……………………….
………………….z siedzibą w ………………………, Nadzór Wodny …………………,
miejscowość ………………………………………….ul. …………………………..,
nr tel. ……………………………….. kom. …………………………………………,
osoba do kontaktu ……………………………………………………………………,
 ٭niepotrzebne skreślić

……………………………….
(podpis kierownika Nadzoru Wodnego)
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ZAŁĄCZNIK NR 9
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

CENY FASZYNY I DREWNA OPAŁOWEGO I TARTACZNEGO
- uzyskanych z terenów będących w administracji RZGW w Gdańsku
Ceny obowiązują od dnia 8 października 2012 r.
A. FASZYNA
1. Faszyna uzyskana z plantacji wiklinowych:
a) Pozyskane samowyrobem przez zewnętrzne podmioty,
przeznaczone na materiał budowlany
b) Pozyskane przez słuŜby RZGW lub na ich zlecenie,
przeznaczone na sprzedaŜ podmiotom zewnętrznym

Ceny netto (bez podatku VAT)
5,00 zł/mp

10,00 zł/mp

Cena faszyny podane są dla stosów (stos musi mieć minimum 1 m wysokości).
W przypadku mierzenia zrębków w mp [metrach przestrzennych] stosuje się przelicznik 1mp zrębki =
2,80 mp faszyny luzem
8,00 zł/mp
B. DREWNO OPAŁOWE
1. Drewno opałowe pozyskane samowyrobem
a) liściaste miękkie (topola, wierzba, lipa)
b) liściaste pozostałych gatunków drzew
(brzoza, olcha, dąb, jesion, wiąz, akacja, klon, buk)
c) iglaste wszystkich gatunków drzew
2. Drewno opałowe pozyskane kosztem RZGW
a) liściaste miękkie (topola, wierzba, lipa)
b) liściaste pozostałych gatunków drzew
(brzoza, olcha, dąb, jesion, wiąz, akacja, klon, buk)
c) iglaste wszystkich gatunków drzew

25,00 zł/mp
31,00 zł/mp
26,00 zł/mp
42,00 zł/mp
50,00 zł/mp
42,00 zł/mp

C. DREWNO WIELKOWYMIAROWE – TARTACZNE
1. Drewno tartaczne w korze pozyskane samowyrobem
a) liściaste
• dąb, buk, jesion, klon, wiąz
• brzoza, olsza
• pozostałe gatunki drzew liściastych
b) iglaste
2. Drewno tartaczne w korze pozyskane kosztem RZGW
a) liściaste
• dąb, buk, jesion, klon, wiąz
• brzoza, olsza
• pozostałe gatunki drzew liściastych
b) iglaste

195,00 zł/m³
127,00 zł/m³
111,00 zł/m³
139,00 zł/m³

D. DREWNO WYŁOWIONE Z WODY LUB NANIESIONE PRZEZ WODĘ

10,00zł/mp

136,00 zł/mp
89,00 zł/mp
78,00 zł/mp
97,00 zł/mp

E. PODATEK VAT
Do wymienionych cen netto zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym dolicza się:
a) 8% podatku VAT do ceny jednostkowej drewna opałowego i faszyny (wikliny) uŜywanej do
celów opałowych
b) 23% podatku VAT do ceny drewna tartacznego, wałków uŜytkowych oraz faszyny (wikliny)
uŜywanej do celów innych niŜ opałowe
F. OBNIśKA ww. CEN wynikająca z trudnych warunków pozyskania i jakości surowca – do 70%
zgodnie z uzasadnionym wnioskiem kierownika Nadzoru Wodnego zaakceptowanym przez zastępcę
dyrektora ds. Zarządu Zlewni.
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ZAŁĄCZNIK NR 10
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

Umowa nr ……………../WZÓR/
Na dzierŜawę plantacji wiklinowej z pozyskiem faszyny
sporządzona w dniu ………………… r. pomiędzy:
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdańsk, reprezentowanym przez:
- ……………………………………………………
zwany dalej „RZGW” a
…………………………………………………….,
zwanym w dalszej części „Pozyskującym”
§1
1. Przedmiotem umowy jest dzierŜawa plantacji wiklinowej z prawem do dysponowania faszyną
wiklinową pozyskaną na plantacji przez Pozyskującego.
2. Plantacja wikliny (kępa) prowadzona jest na działce nr….………………….…
miejscowość ……………….. gmina ……………………… powierzchnia ………….m²/ ha,
§2
1. Umowę zawiera się na okres od ……………. r. do ……………. r. z moŜliwością przedłuŜenia
w celu zwiezienia materiału.
§3
1. Za kwotę wynagrodzenia za dzierŜawę plantacji strony przyjmują wartość poŜytków
pozyskanych z plantacji, które po zapłacie ceny stają się własnością Pozyskującego.
2. Faszynę wiklinową pozyskaną na plantacji i wyciętą przez Pozyskującego nabędzie On od
RZGW po cenie wyliczonej ze stawki podanej w złoŜonej przez siebie ofercie, która
wynosi:………………… zł netto za metr przestrzenny oraz obmiaru dokonanego przez
Kierownika Nadzoru Wodnego lub innego Pracownika RZGW, administrującego plantacją.
3. Z czynności wprowadzenia Pozyskującego na kępę oraz obmiaru pozyskanej faszyny Kierownik
NW lub inny upowaŜniony Pracownik RZGW sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez
strony umowy.
§4
Wydanie przedmiotu dzierŜawy następuje po przedstawieniu protokołu zdawczo-odbiorczego,
określającym rodzaj i miejsce połoŜenia wydzierŜawianej nieruchomości, przy czym RZGW w
Gdańsku będzie reprezentowane przez Przedstawiciela Zarządu Zlewni ………………..………..
……………………………….. z siedzibą w ………….….. .
§5
Pozyskujący zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy po
otrzymaniu faktury VAT przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na następujący
numer konta: RZGW Gdańsk Nr 42 1010 1140 0068 2622 3100 0000 z określeniem
nadawcy, tytułu zapłaty i nr umowy.
§6
Strony ustalają następujące warunki dzierŜawy:
1. Plantacja zostaje wydzierŜawiona pod wycinkę wikliny.
2. Pozyskujący jest obowiązany:
a) własnym kosztem utrzymywać dzierŜawiony grunt w dobrej kulturze rolnej, prowadzić
plantację wg norm dla plantacji wikliny, regularnie odchwaszczać,
b) wycinać wiklinę, przerosty oraz likwidować porost na całej powierzchni kępy,
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c) prowadzić wycinkę zgodnie z poniŜszymi warunkami technicznymi pozyskiwania wikliny z
kęp wiklinowych:
- pozyskiwanie wikliny naleŜy prowadzić środkami mechanicznymi,
- karpy naleŜy ciąć na wysokości maksimum 10 cm nad gruntem,
- odrośla wierzby naleŜy ciąć maksymalnie nisko, tj. około 2-3 cm od karpy,
- w przypadku zalegającej pokrywy śnieŜnej naleŜy usunąć nadmiar śniegu,
- po dokonaniu oczystki naleŜy zastosować chemiczne odchwaszczenie wyciętego obszaru
kępy w porozumieniu i uzgodnieniu z kierownikiem Nadzoru Wodnego w ……………….
- faszynę naleŜy składować w sposób bezpieczny, w oborane stosy, zgodnie z warunkami
BHP i P.PoŜ.
- termin prowadzenia wycinki i czystki – do ……..…./ Ewentualną zmianę terminu wycinki
dopuszcza się tylko w przypadku zmian spoczynku wegetacyjnego wierzby,
uwarunkowanego zmianami pogodowymi, po uzgodnieniu z Kierownikiem Nadzoru
Wodnego …….
d) wywieźć pozyskany materiał moŜliwie szybko poza teren plantacji w terminie nie dłuŜszym
niŜ 3 m-ce od daty wycinki.
4. Pozyskującemu nie wolno naruszać znajdujących się na dzierŜawionym gruncie lub graniczących
z nim innych urządzeń wodnych. Pozyskujący odpowiada materialnie za wszelkie szkody w tych
urządzeniach, spowodowane z winy Pozyskującego.
5. Jakiekolwiek zmiany na dzierŜawionym gruncie mogą nastąpić tylko za pisemną zgodą RZGW.
§7
Nadzór nad prawidłową eksploatacją plantacji prowadzić będzie Kierownik Nadzoru Wodnego
w ………..……………..
§8
1. RZGW nie zapewnia dojazdu do plantacji.
2. Pozyskujący dokonujący czystki moŜe korzystać nieodpłatnie z polnych dróg znajdujących się na
terenach administrowanych przez RZGW pod warunkiem utrzymania ich w dobrym stanie na
własny koszt.
3. Na ewentualny dojazd do eksploatowanej plantacji przez kultury wiklinowe RZGW Gdańsk lub
po budowlach regulacyjnych naleŜy uzyskać zgodę RZGW.
4. Na uŜywanie dróg prywatnych celem dojazdu do plantacji Pozyskujący powinien we własnym
zakresie uzyskać zgodę właścicieli tych dróg.
§9
Pozyskujący ma obowiązek stosować się do zarządzeń słuŜb RZGW, zaś jej pracownicy mają prawo
wstępu na wydzierŜawiony grunt celem wykonywania obowiązków słuŜbowych. Z tego tytułu
Pozyskującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania.
Pozyskujący nie ma prawa poddzierŜawić przedmiotu umowy, ani oddawać go osobie trzeciej
do bezpłatnego uŜywania.
§ 11
1. RZGW przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku
poddzierŜawienia przez Pozyskującego, gruntu lub oddania go osobie trzeciej w bezpłatne
uŜywanie lub innego naruszenia istotnych postanowień umowy.
2. RZGW moŜe rozwiązać umowę z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia w
przypadku, gdy wymaga tego uzasadniony waŜny interes gospodarki wodnej, czego nie moŜna
było przewidzieć w momencie zawierania umowy.
3. Za niezamortyzowane nakłady nie przysługuje Pozyskującemu odszkodowanie, jeŜeli rozwiązano
umowę bez wypowiedzenia w trybie § 11 ust. 1.
§ 12
1. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierŜawy, Pozyskujący zobowiązany jest zwrócić
niezwłocznie nieruchomość wydzierŜawiającemu w stanie nie pogorszonym na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niŜ w ostatnim dniu obowiązywania umowy, przy
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2.

3.
4.
5.

6.

czym RZGW w Gdańsku będzie reprezentowane przez Przedstawiciela Zarządu
Zlewni ……………… z siedzibą w …………. przy ul. …………... Obowiązek ustalenia terminu
sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego spoczywa na Pozyskującym.
W przypadku gdyby Pozyskujący lub jego przedstawiciel nie stawił się w wyznaczonym
terminie, protokół sporządzony jednostronnie przez WydzierŜawiającego będzie podstawą do
roszczeń wynikających z niniejszej umowy.
Pozyskujący zobowiązuje się w terminie 14 przed wygaśnięciem umowy powiadomić pisemnie
WydzierŜawiającego o zamiarze zawarcia kolejnej umowy.
Pozyskującemu nie przysługuje prawo zgłoszenia roszczeń z powodu ewentualnych szkód
wywołanych zalaniem/zabraniem dzierŜawionego terenu.
W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Pozyskujący zobowiązany jest
do zapłaty RZGW wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w
wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia netto za realizację niniejszej umowy za kaŜdy
dzień korzystania.
Do obliczenia i zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio
postanowienia §3 i 5.
§ 13

Pozyskujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia RZGW o wszelkich zmianach danych
mających wpływ na treść niniejszej umowy (zmiany adresu siedziby itd.).
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 16
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwego sądu z siedzibą w Gdańsku.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Pozyskujący, dwa RZGW.

RZGW:

Pozyskujący:
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ZAŁĄCZNIK NR 10a
Do Zarządzenia nr 116/2012 z dnia 10.10.2012r.

Umowa nr ……………../WZÓR/
Na dzierŜawę plantacji wiklinowej z pozyskiem faszyny do wbudowania przy
realizacji …………………………..…………..., którego inwestorem jest RZGW Gdańsk
sporządzona w dniu ………………… r. pomiędzy:
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdańsk, reprezentowanym przez:
- ……………………………………………………
zwany dalej „RZGW” a
…………………………………………………….,
zwanym w dalszej części „Pozyskującym”
§1
3. Przedmiotem umowy jest dzierŜawa plantacji wiklinowej z pozyskiem faszyny przewidzianej do
wbudowania przy realizacji …………………………………………………………………...
wykonywanym na rzecz RZGW
4. Plantacja wikliny (kępa) prowadzona jest na działce nr….………………….…
miejscowość ……………….. gmina ……………………… powierzchnia ………….m²/ ha,
§2
1. Umowę zawiera się na okres od ……………. r. do ……………. r. z moŜliwością przedłuŜenia
w celu zwiezienia materiału.
§3
4. Faszynę wiklinową pozyskaną na plantacji i wyciętą przez Pozyskującego nabędzie On od
RZGW po cenie wyliczonej ze stawki jednostkowej 5,00 zł netto za metr przestrzenny oraz
obmiaru dokonanego przez Kierownika Nadzoru Wodnego lub innego Pracownika RZGW,
administrującego plantacją.
5. Z czynności wprowadzenia Pozyskującego na kępę oraz obmiaru pozyskanej faszyny Kierownik
NW lub inny upowaŜniony Pracownik RZGW sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez
strony umowy.
§4
Wydanie przedmiotu dzierŜawy następuje po przedstawieniu protokołu zdawczo-odbiorczego,
określającym rodzaj i miejsce połoŜenia wydzierŜawianej nieruchomości, przy czym RZGW w
Gdańsku będzie reprezentowane przez Przedstawiciela Zarządu Zlewni ………………..………..
……………………………….. z siedzibą w ………….….. .
§5
Pozyskujący zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy po
otrzymaniu faktury VAT przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na następujący
numer konta: RZGW Gdańsk Nr 42 1010 1140 0068 2622 3100 0000 z określeniem
nadawcy, tytułu zapłaty i nr umowy.
§6
Strony ustalają następujące warunki dzierŜawy:
1. Plantacja zostaje wydzierŜawiona pod wycinkę wikliny.
2. Pozyskujący jest obowiązany:
a) własnym kosztem utrzymywać dzierŜawiony grunt w dobrej kulturze rolnej, prowadzić
plantację wg norm dla plantacji wikliny, regularnie odchwaszczać,
b) wycinać wiklinę, przerosty oraz likwidować porost na całej powierzchni kępy,
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c) prowadzić wycinkę zgodnie z poniŜszymi warunkami technicznymi pozyskiwania wikliny z
kęp wiklinowych:
- pozyskiwanie wikliny naleŜy prowadzić środkami mechanicznymi,
- karpy naleŜy ciąć na wysokości maksimum 10 cm nad gruntem,
- odrośla wierzby naleŜy ciąć maksymalnie nisko, tj. około 2-3 cm od karpy,
- w przypadku zalegającej pokrywy śnieŜnej naleŜy usunąć nadmiar śniegu,
- po dokonaniu oczystki naleŜy zastosować chemiczne odchwaszczenie wyciętego obszaru
kępy w porozumieniu i uzgodnieniu z kierownikiem Nadzoru Wodnego w ……………….
- faszynę naleŜy składować w sposób bezpieczny, w oborane stosy, zgodnie z warunkami
BHP i P.PoŜ.
- termin prowadzenia wycinki i czystki – do ……..…./ Ewentualną zmianę terminu wycinki
dopuszcza się tylko w przypadku zmian spoczynku wegetacyjnego wierzby, uwarunkowanego
zmianami pogodowymi, po uzgodnieniu z Kierownikiem Nadzoru Wodnego …….
- wywieźć pozyskany materiał moŜliwie szybko poza teren plantacji w terminie nie dłuŜszym
niŜ 3 m-ce od daty wycinki.
4. Pozyskującemu nie wolno naruszać znajdujących się na dzierŜawionym gruncie lub
graniczących z nim innych urządzeń wodnych. Pozyskujący odpowiada materialnie za wszelkie
szkody w tych urządzeniach, spowodowane z winy Pozyskującego.
5. Jakiekolwiek zmiany na dzierŜawionym gruncie mogą nastąpić tylko za pisemną zgodą RZGW.
§7
Nadzór nad prawidłową eksploatacją plantacji prowadzić będzie Kierownik Nadzoru Wodnego
w ………..……………..
§8
1. RZGW nie zapewnia dojazdu do plantacji.
2. Pozyskujący dokonujący czystki moŜe korzystać nieodpłatnie z polnych dróg znajdujących
się na terenach administrowanych przez RZGW pod warunkiem utrzymania ich w dobrym
stanie na własny koszt.
3. Na ewentualny dojazd do eksploatowanej plantacji przez kultury wiklinowe RZGW Gdańsk
lub po budowlach regulacyjnych naleŜy uzyskać zgodę RZGW.
4. Na uŜywanie dróg prywatnych celem dojazdu do plantacji Pozyskujący powinien we
własnym zakresie uzyskać zgodę właścicieli tych dróg.
§9
Pozyskujący ma obowiązek stosować się do zarządzeń słuŜb RZGW, zaś jej pracownicy mają prawo
wstępu na wydzierŜawiony grunt celem wykonywania obowiązków słuŜbowych. Z tego tytułu
Pozyskującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania.
Pozyskujący nie ma prawa poddzierŜawić przedmiotu umowy, ani oddawać go osobie trzeciej
do bezpłatnego uŜywania.
§ 11
1. RZGW przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku
poddzierŜawienia przez Pozyskującego, gruntu lub oddania go osobie trzeciej w bezpłatne
uŜywanie lub innego naruszenia istotnych postanowień umowy.
2. RZGW moŜe rozwiązać umowę z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia
w przypadku, gdy wymaga tego uzasadniony waŜny interes gospodarki wodnej, czego nie
moŜna było przewidzieć w momencie zawierania umowy.
3. Za niezamortyzowane nakłady nie przysługuje Pozyskującemu odszkodowanie, jeŜeli
rozwiązano umowę bez wypowiedzenia w trybie § 11 ust. 1.
§ 12
1. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierŜawy, Pozyskujący zobowiązany jest zwrócić
niezwłocznie nieruchomość wydzierŜawiającemu w stanie nie pogorszonym na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niŜ w ostatnim dniu obowiązywania umowy,
przy czym RZGW w Gdańsku będzie reprezentowane przez Przedstawiciela Zarządu
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2.

3.
4.
5.

6.

Zlewni ……………… z siedzibą w …………. przy ul. …………... Obowiązek ustalenia
terminu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego spoczywa na Pozyskującym.
W przypadku gdyby Pozyskujący lub jego przedstawiciel nie stawił się w wyznaczonym
terminie, protokół sporządzony jednostronnie przez WydzierŜawiającego będzie podstawą do
roszczeń wynikających z niniejszej umowy.
Pozyskujący zobowiązuje się w terminie 14 przed wygaśnięciem umowy powiadomić
pisemnie WydzierŜawiającego o zamiarze zawarcia kolejnej umowy.
Pozyskującemu nie przysługuje prawo zgłoszenia roszczeń z powodu ewentualnych szkód
wywołanych zalaniem/zabraniem dzierŜawionego terenu.
W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Pozyskujący zobowiązany
jest do zapłaty RZGW wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w
wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia netto za realizację niniejszej umowy za kaŜdy
dzień korzystania.
Do obliczenia i zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio
postanowienia §3 i 5.
§ 13

Pozyskujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia RZGW o wszelkich zmianach danych
mających wpływ na treść niniejszej umowy (zmiany adresu, siedziby itd.).
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 16
Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwego sądu z siedzibą w Gdańsku.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Pozyskujący, dwa RZGW.

RZGW:

Pozyskujący:
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Współczynniki przeliczeniowe m3 na mp
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