
Załącznik do zarządzenia nr 3/2018 

Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej 

w Krakowie z dnia 8 stycznia 2018 r.   

 

Cennik 

sprzedaży drewna pozyskanego w ramach zabiegów gospodarczych na terenach leśnych 

oraz w parkach pozostających w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 

I. Drewno wielkowymiarowe; wg klas jakości cena za m sześcienny: 

−  rodzaj Db, WA/1400 zł, WB/1000 zł 

WC/700 zł, WD/400 zł 

− rodzaj Js, Bk, Wz, Kl, Jw WA/700 zł, WB/430 zł 

WC/330 zł, WD/230 zł 

− pozostałe gatunki liściaste 

WA/390 zł, WB/280zł 

WC/230 zł, WD/170 zł 

− gatunki iglaste WA/660 zł, WB/440 zł 

WC/400 zł, WD/300 zł 

II. Drewno średniowymiarowe ogólnego przeznaczenia S2 (cena brutto za mp):  

− S2AP drewno iglaste miękkie (sosna, modrzew, świerk) - 80 zł/mp 

− S2AP drewno liściaste miękkie (olcha, topola, wierzba, lipa) - 80 zł/mp 

− S2AP brzoza - 110 zł/mp 

− S2AP drewno liściaste twarde (dąb, jesion, grab, wiąz, klon, akacja, czeremcha, buk) - 

130 zł/mp                                    

III. Cennik drewna opałowego S4 (cena brutto za mp): 

− drewno iglaste miękkie (sosna, modrzew, świerk) - 70 zł/mp 

− drewno liściaste miękkie (olcha, topola, wierzba, lipa) - 70 zł/mp 

− brzoza - 100 zł/mp 

− drewno liściaste twarde (dąb, jesion, grab, wiąz, klon, akacja, czeremcha, buk) - 120 

zł/mp 

IV. Pozostałe sortymenty drzewne: 

Pozaklasowe drewno pozyskane z cięć sanitarno-pielęgnacyjnych przeprowadzonych w 

parkach, zadrzewieniach – 40 zł/mp 

Drewno użytkowe przekazane do ZZM – 50 zł/mp 

M2 * - drobnica gałęziowa iglasta i liściasta 6,75 zł - cena brutto za mp, - 27 zł -cena brutto 

za m sześcienny 

S4 -0 * - odpady zrębowe iglaste i liściaste 48 zł cena brutto za m sześcienny, 

S4-L* - leżanina iglasta i liściasta 27 zł - cena brutto za m sześcienny,  

S2A-L* - drewno użytkowe pozyskane samowyrobem - 40 zł za m sześcienny. 

*- drewno pozyskane kosztem nabywcy 

 

Ceny opracowano na podstawie cennika obowiązującego w Fundacji Miejski Park i 

Ogród Zoologiczny oraz w oparciu o rozeznanie rynku w Nadleśnictwach: Myślenice, 

Miechów, Krzeszowice. 


