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ZDP.SD.4131.88.2019.ET 
 
 

dot. petycji mieszkańców Wiechowa w spr. zakrzaczeń w pasie drogowym, złożoną przez 

Radnego Gminy Marianowo Krzysztofa Korosteńskiego. 

 

Dnia 16 lipca 2019 do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie wpłynęła petycja  

w sprawie wycięcia drzew i krzewów przy drodze powiatowej nr 1734Z. Informujemy,  

że w pasie drogowym drogi 1734Z realizowane jest zamówienie, którego przedmiotem jest: 

„Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego 

w 2019 roku”. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) przycięcie krzewów równo z terenem do linii drzew, ok. 3m od krawędzi jezdni, lub wg 

zaleceń Zamawiającego; 

b) przycięcie gałęzi wystających poza teren wyciętych krzewów na tak zwaną „ścianę”; 

c) wycięcie odrostów przy szyjkach korzeniowych i na wysokości pnia; 

d) dojazd do miejsca prac, wskazanego przez Zamawiającego; 

e) prace pomiarowe i przygotowawcze; 

f) oznakowanie i zabezpieczenie robót. 

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2019r. 

 

Kary umowne wymienione są w §8 umowy z Wykonawcą, który brzmi następująco:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu opóźnienia w wykonaniu robót w wysokości 100 zł, za każdy dzień opóźnienia 

licząc od terminu zakończenia robót określonego w umowie.  
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b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 umowy; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:   

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 umowy 

3. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 

wynagrodzenia i innych płatności, kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

Do tej pory nie stwierdzono nieprawidłowości w realizowaniu przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę, który stosuje się do wszelkich zaleceń Zamawiającego. Miejscami Zarząd 

Dróg Powiatowych ograniczył wycinkę krzewów do 2m od krawędzi jezdni. Zalecenia te 

spowodowane są bardzo ograniczonymi środkami w budżecie na utrzymanie bieżące dróg 

powiatowych, w tym na utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Budżet w obecnym kształcie 

nie pozwala nam na wycinkę krzewów z całego pasa drogowego, o co wnioskują mieszkańcy 

Wiechowa. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1) Adresat 
2) a/a 

 


