Zarządzenie nr 19.2020
Burmistrza Drezdenka
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew z nieruchomości
będących własnością Gminy.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.)
zarządzam co następuje:
§1.
Ustala się zasady gospodarowania drewnem pozyskanym w wyniku wycinki drzew, z
nieruchomości będących własnością Gminy Drezdenko.
§2.
1. Usuniecie drzew następuje po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez
właściwy Organ, na podstawie wniosków złożonych przez burmistrza Drezdenka, o ile
uzyskanie zezwoleń jest prawem wymagane.
2. Drewno pochodzące z drzew usuwanych z terenu nieruchomości gminnych stanowi
majątek ruchomy gminy, a jego wartość winna znaleźć odzwierciedlenie w dochodach
własnych gminy.
§3.
Pozyskiwanie drewna
1. Dla drzew przeznaczonych do wycinki dokonuje się wyceny brakarskiej drewna w celu
określenia wartości majątkowej oraz zlecenie przedmiotowej wycinki drzew
z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 1994r. Prawo zamówień
publicznych.
2. Wyceny brakarskiej dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
§4.
Przeznaczenie pozyskanego drewna
1. Drewno pozyskane z terenów gminnych może zostać zagospodarowane w następujący
sposób:
1) wykorzystane na potrzeby własne Gminy,
2) sprzedane osobom fizycznym lub osobom prawnym,
3) nieodpłatne przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Drezdenko na cele
związane z ich funkcjonowaniem,
4) nieodpłatne przekazane Radom Sołeckim na cele związane z funkcjonowaniem świetlic
wiejskich, oraz na cele ogólnospołeczne;
5) dopuszcza się nieodpłatne przekazanie osobom fizycznym będącym w trudnej sytuacji
materialnej wskazanym przez ośrodek pomocy społecznej (OPS),
6) dopuszcza się nieodpłatne przekazanie mieszkańcom gminy (osobom fizycznym), na
ich pisemny wniosek , którzy w wyniku zdarzeń losowych ponieśli straty w mieniu,

7) dopuszcza się nieodpłatne przekazanie drewna organizacjom społecznym,
pozarządowym i innym, prowadzącym działalność kulturalną, leczniczą, oświatową,
sportowa lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizacje ich celów statutowych.
2.Przekazanie drewna na cele określone w § 4 ust.1 odbywa się za zgodą Burmistrza na
podstawie złożonego wniosku przez zaineresowanego wzór wniosku stanowi załącznik nr
1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§5.
Sprzedaż drewna
1. Fakturę za sprzedaż drewna wystawia pracownik Referatu Finansowo Budżetowego.
2. Sprzedaż drewna powinna być dokonywana w sposób jawny, na podstawie złożonych
wniosków.
3. Cenę drewna stanowi cena ustalona w oparciu o wycenę brakarską drewna, określająca
wartości drzew przeznaczonych do sprzedaży.
4. Cennik za drewno pochodzące z wycinki drzew usuwanych z terenu nieruchomości
gminnych ustala Burmistrz Drezdenka w odrębnym zarządzeniu .
5. W przypadku braku zgłoszenia się podmiotu zainteresowanego odbiorem drewna, który
uzyskał pozytywną decyzję Burmistrza Drezdenka, PGKiM Spółka. z ograniczoną
odpowiedzialnością w Drezdenku zobowiązane jest do przyjęcia i zabezpieczenia
drewna po jego pozyskaniu, aż do momentu podjęcia dalszych decyzji o jego
końcowym przeznaczeniu. Odpowiedzialność materialną za składowanie
i zabezpieczenie drewna od momentu przejęcia ponosi PGKiM Spółka. z ograniczoną
odpowiedzialnością w Drezdenku . Składowanie i zabezpieczenie drewna jest
nieodpłatne.
§6.
Wydanie pozyskanego drewna
1. Gospodarowanie drewnem w przypadku sprzedaży drewna odbywa się na podstawie
wydania drewna, dokonywanego protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż drewna jest faktura, a wydanie drewna może
nastąpić po okazaniu dowodu zapłaty.
3. Protokół przekazania drewna należy sporządzić w trzech egzemplarzach, z czego jeden
należy przekazać do Referatu Finansowo-Budżetowego, drugi pozostaje
w
dokumentacji Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska a trzeci przekazuje
się odbiorcy.
4. Transport zakupionego drewna odbywa się na koszt jego odbiorcy.
§7.
Należność za zakupione drewno płatna jest na rachunek bankowy Gminy Drezdenko.
§8.
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży drewna stanowią dochód Gminy Drezdenko.

§9.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Drezdenko.
§10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr ……
Burmistrza Drezdenka z dnia ……
Nazwisko i imię:
………………………………………..…
Adres : …………………………………
…………………………………………
Telefon: ……………………………….

Urząd Miejski w Drezdenku
Ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Wniosek o nieodpłatne przekazanie drewna opałowego

Zwracam się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie drewna w ilości ……… m3/mp*,
gatunek ……………………………………………., rodzaj : ……………………………… .
Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr ……
Burmistrza Drezdenka z dnia ……
Nazwisko i imię:
………………………………………..…
Adres : …………………………………
…………………………………………
Telefon: ……………………………….

Urząd Miejski w Drezdenku
Ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Wniosek o sprzedaż drewna
Zwracam się z wnioskiem o sprzedaż drewna w ilości ……… m3/mp*, gatunek
……………………………………………., rodzaj : ……………………………… za kwotę:
………………………………….. .

………………………………
Podpis wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić

