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ZARZĄDZENIE NR 9
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYN

z dnia 27 stycznia 2022
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących

własnością Gminy GoIub-Dobrzyń.

c-

c)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z
2020 r. póz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zarządza co następuje:

§1.1. Niniejsze zarządzenie określa zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew
stojących i wiatrołomów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Golub-Dobrzyń.
2. Usuniecie drzew i wiatrołomów następuje po uzyskaniu zezwolenia (decyzji) wydanego przez
właściwy organ, na podstawie wniosków złożonych przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, o ile
uzyskanie zezwoleń jest prawem wymagane.

§ 2. l. Pozyskane drewno z terenów gminnych w pierwszej kolejności przeznacza się na
zaspokojenie potrzeb gospodarczych Gminy Golub-Dobrzyń. W dalszej kolejności pozyskane drewno
może zostać zagospodarowane w następujący sposób:
a) sprzedaż osobom fizycznym lub prawnym,
b) nieodpłatnie przekazanie dla jednostek organizacyjnych Gminy Golub-Dobrzyń, na cele związane
z ich funkcjonowaniem,
c) nieodpłatne przekazanie Sołectwom na cele związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz
na cele ogólnospołeczne.
d) nieodpłatne przekazanie dla osób w trudnej sytuacji materialnej w porozumieniu z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
e) nieodpłatne przekazanie dla osób fizycznych poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych (np.
klęska żywiołowa, pożar, huragan)
f) przekazanie drewna nabywcy w zamian za wykonaną wycinkę w sytuacji gdy koszty prac
przeważają przychody z ewentualnej sprzedaży drewna po wcześniejszym oszacowaniu kosztów
wycinki i wartości drewna oraz zawarciu stosownej umowy (wzór załącznik nr 6) Wartość drewna nie
może przekraczać minimalnej kwoty określonej w regulaminie udzielania zamówień publicznych"3;

§ 3. l. Drewno pozyskane z terenów gminnych podlega wpisowi do Ewidencji pozyskanego drewna,
którego wzór stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.
2. Ewidencję prowadzi referat odpowiedzialny za realizację zadań związanych z wycinką drzew.
3. Drewno należy przyjąć na stan Ewidencji pozyskanego drewna sporządzając protokół pozyskania
drewna, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Protokół pozyskania drewna pozostaje w dokumentacji w referacie realizującym zadania związane
z wycinką drzew.

§ 4. l. Nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż drewna odbywa się na podstawie złożonych wniosków
przez zainteresowanych.
2. Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna własnym staraniem przed rozpoczęciem prac
zobowiązane są do złożenia wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
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3. Wskazania drzew i wiatrołomów do usunięcia oraz określenia przewidywanych ilości drewna do
pozyskania dokonuje pracownik Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, a zatwierdza Wójt Gminy Golub-
Dobrzyń.
4. Pozyskanie drewna z trudnych i niebezpiecznych miejsc (przy budynkach, liniach energetycznych,
silnie zmurszałych, zawieszonych, itp.) może być wykonane jedynie przez nabywcę mającego
niezbędne doświadczenie, uprawnienia oraz sprzęt.
5. Nabywca jest zobowiązany do zabezpieczenie terenu prac pod względem bezpieczeństwa, w tym
przepisów p. póz. i bhp.

6. Podstawą do ustalenia wartości pozyskanego drewna jest ustalenie ilości pozyskanego drewna na
podstawie obmiaru drewna po ścięciu, którego dokonuje pracownik Urzędu Gminy.
7. Przekazanie drewna nabywcy odbywa się na podstawie protokohi przekazania drewna, którego
wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
8. Protokół przekazania drewna należy sporządzić w dwóch egzemplarzach z czego jeden należy
przekazać nabywcy drugi pozostaje w dokumentacji w referacie realizującym zadania związane
z wycinką drzew.
9. Ustala się ceny sprzedaży poszczególnych rodzajów drewna pozyskanego z nieruchomości
stanowiących własność Gminy Golub-Dobrzyń, określone w załączniku Nr 5 do niniejszego
zarządzenia.

§ 5. Należność za zakupione drewno przez nabywcę płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Golub-Dobrzyń na podstawie wystawionej faktury VAT.

§ 6. Środki uzyskane ze sprzedaży drewna stanowią dochód Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 20 Wójta gminy Golub-Dobrzyń z dnia 23.03.2021 r. w sprawie
określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy
Golub-Dobrzyń.
Traci moc Zarządzenie nr 67 Wójta gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 20 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem
pozyskanym z nieruchomości będących
własnością Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Sporządził: Michał Szyjkowski
Referat Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Zatwierdził:
Sekretarz Gminy Krzysztof Pieczka



Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 9
Wójta Gminy GoIub-Dobrzyń
z dnia 27.01.2022 r.

EWIDENCJA POZYSKANEGO DREWNA Z TERENÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY GOLUB-DOBRZYŃ W ................ROKU

Lp. l Miejsce pozyskania
Drewna

Rodzaj
drewna

Ilość
drewna

w m3/mp

Wartość
brutto

pozyskanego
drewna

Sposób
zagospoda
rowania

Data
zbycia

Imię i nazwisko/nazwa i siedziba nabywcy Dokument

rozchodowy



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27.01.2022 r.

PROTOKÓŁ POZYSKANIA DREWNA NR.

z terenów będących własnością Gminy GoIub-Dobrzyń z dnia.,

Miejsce pozyskania drewna:

Obręb geodezyjny: .......

Nr geodezyjny działki:

Ilość i wartość pozyskanego drewna

Lp Gatunek
drewna

Rodzaj
surowca

drzewnego

Ilość drewna

(m3 /mp)
Cena netto l

m3 /mp drewna w
zł.

Wartość
drewna netto
w zł.

Uwagi

Miejscowość, dnia.

Odbioru drewna dokonał i protokół sporządził:



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27.01.2022 r.

Nazwisko i imię:

Adres :

Telefon:.

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Ul. Plac 1000-1ecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wniosek o sprzedaż drewna pozyskanego własnym staraniem

Zwracam się z wnioskiem o sprzedaż drewna w ilości ............... m3/mp*,

Gatunek ........................................... rodzaj: opałowe / użytkowe *.

Jednocześnie zobowiązuję się do wycięcia i transportu drzewa w własnym zakresie, zabezpieczenia

miejsca wycinki pod względem bezpieczeństwa w tym przepisów p. póz., bhp oraz pozostawieniu

porządku w miejscu po usunięciu drzewa.

Podpis wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27.01.2022 r.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DREWNA

NR...................................

z dnia..

Przekazujący drewno: Gmina Golub-Dobrzyń
Ul. Plac 1000-1ecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
NIP 503-003-70-22
Przyjmujący drewno:

Lp. Rodzaj surowca
drzewnego

Ilość drewna

(m3 /mp)
Cena netto l

m3 /mp drewna w zł.
Wartość
drewna netto
w zł.

Uwagi

;

Data..

(pieczęć i podpis przekazującego} (pieczęć i podpis przejmującego)



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9
Wójta Gminy GoIub-Dobrzyń
z dnia 27.01.2022 r.

CENNIK DREWNA

l. Cennik detaliczny netto drewna pozyskanego kosztem Gminy :
l) drewno użytkowe mierzone w m3 :
a) drewno iglaste - 220,00 zł.
b) drewno liściaste - 200,00 zł
2) drewno opałowe mierzone w mp
a) drewno iglaste - 65,00 zł. .
b) drewno liściaste - 100,00 zł.
c) drobnica gałęziowa - 20,00 zł

Do powyższych cen zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

2. Cennik detaliczny netto drewna pozyskanego kosztem i staraniem nabywcy:
l) drewno użytkowe mierzone w m3 :
a) drewno iglaste - 200,00 zł.
b) drewno liściaste - 180,00 zł.
2) drewno opałowe mierzone w mp.
a) drewno iglaste - 50,00 zł.
b) drewno liściaste -80,00 zł.
c) drobnica gałęziowa - 20,00 zł

Do powyższych cen zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9
Wójta Gminy GoIub-Dobrzyń
z dnia 27.01.2022 r.

Umowa nr.

przekazania drewna pozyskanego kosztem nabywcy

Zawarta w dniu ...................................................................... roku pomiędzy:

Gminą Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-1ecia25 ,87 -400 Golub-Dobrzyń, NIP 503 003 70 22
reprezentowaną przez Marka Ryłowicza - Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, zwaną dalej
„Przekazującym",

a ................................................................................................................................................ zwanym

dalej „Przyjmującym" została zawarta umowa następującej treści:

§1.
l.Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje drewno pozyskane własnym staraniem i na
własny

koszt, pochodzące z pozyskania drewna/ złomu i wiatrołomu w ilości ............ m3, które znajduje na
terenie oznaczonym geodezyj nie jako działka nr ........ położona w miejscowości

.., Gmina Golub-Dobrzyń.

2. Termin prowadzenia prac związanych z pozyskaniem (wycinką, zwiezieniem, sprzątnięciem)
drewna ustala

się do roku.

§2.
Ustala się zasady pozyskania drewna

l. Miejsce prowadzenia wycinki drzew, usuwania złomów lub wiatrołomów Przyjmujący zabezpiecza
przed dostępem osób postronnych i oznakuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. O fakcie przystąpienia do prac związanych z wycinką drzew i usuwaniem wiatrołomów na
niemchomości stanowiącej własność Gminy Golub-Dobrzyń, objętej niniejszą umową, Przyjmujący
poinformuje pracownika Urzędu Gminy najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem prac.

3. Przyjmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników ruchu
drogowego, mienia, bezpieczeństwo swoje i pracowników oraz odpowiada za wszelkie szkody
wyrządzone osobom trzecim w trakcie pozyskania drewna.

§3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.



§4.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla

Sprzedającego.

§5.
Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§6.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Przekazujący Przyjmujący


