
ZAF(ZĄDZENIE NR j}ł..
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

z dnia .,l5r.Q.§"2 Q,ł,łl,

w sprawie zasad gospodarowania drewnem poryskanym z nieruchomości będących własnością

Gminy Sobótka

Napodstawie ań.30 ust.2 pkt3 wzwiązku zart,45 ustawy zdnta8 marca 1990 r, o samorządzie

g^inrryrn (t j . Dz. IJ , z 20ż2 r, poz. 559) zarządzam, co następuje:

§ 1. usta|a się zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będącyclr własnością

ómirry Sobótka, * *ynitu-*ycinki drzew stojących, złomów i wyłvrotów.

§ 2. usunięcie drzew, o których mowa w § l, następuje po uzyskaniu stosownego zezwolenia,

wydanego przezwłaściwy organ, na podstawię wniosków ńoZonychprzezBurmistrza Miasta i Gminy

sóuotta, o ile uzyskanie iakiego zezwolenia jest wymagane przepisami prawa,

§ 3, Drzewa, o których mowa w § 1, są kwalifikowane do usunięcia przęz pracowników Urzędu

Miasta i Gminy w sobótce, ktorzy * ,*óirn zakresie czynności rnają prowadzenie spraw z zakresu

ochrony środowiska, bądź przez inne osoby wykonującó te czynności na zlecenie Gminy Sobótka,

w związkuz:

1, zabiegami bieżącego utrzymania terenów zieleni,

ż. realizac.iąinwestycji przez Gminę Sobótka,

3. gospodarowaniem lasami gminnymi,

§ 4. Drewno pozyskane z terenów grninnych może zostaó zagospodarowane w następujący sposób:

wykorzystane na potrzeby własne Gminy;
sprzedane osobom ftzycznym lub osobom prawnym;

łieodpłatnie przekazłnerudo. sołeckim irazorganizacjom pozarządovlymo na cele

ogóhbspołe Ózne rcalizowane na terenie Gminy Sobótka;

ni""odpłatnie przekazane jednostkom, takim jak: ośrodek poTgcł społecznej, 1*oł,
biblioieki, ochotnicza ńzpozarna itp., na ce|e rwiązane zichfunkcjonowaniem;

§ 5, Wycinki i pozyskania drewna w ramach inwestycji, remontów i działań związanych zbieżącym

utrzymaniem, moderniz acją bądź konserwacją, róali"owanymi przez Gminę Sobótka dokonuje

Wykonaw"a'wyłonion} ,,i 
'formie 

przewidzianej przepisami prawa, z zastrzężęniem § 1l ust, l

niniej szego zarządzenia.

§ 6. 1. Cenę sprzedaĄ drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka

ustala się corocznie na podst awie Zarząłrenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia w sPrawie

ustalenia poziomu cen sprzedaży drewna na rynku detalicznym ustalanym na dany rok,

ż. w przypadku trudności zę zbyciem drewna grożącym jego deprecjacją lub pogorszeniem

jakości, cena drewn a może zostać obniżona ia zgodą Burmistrza Miasta i GminY Sobótka

odpowiednio:

ż.1.25%od ceny detalicznej ustalanej na dany rok w przypadku pogorszenia jakości drewna do

50%.

2.ż.50% od ceny detalicznej ustalanej na dany rok w przypadku pogorszenia jakości dręwna

powyżej 50%.

§ 7. Gałęziówka, drobnica orazzrębki nie podlegają wycenie i ewidencji,

§ 8. 1. Wykonawca wycinki drzew jest zobowiązany po przygotowaniu i ułożeniu drewna w regularne

stosy, do zawiadorniónia pracownika Urzędu'Miasia i Cńiny Sobótka koordynującego realizację

1,

ż.

4,



ZałącznlkNr l do zal,ządzeniaNr ...12022
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Zdnia ..... żOżżr.

Miejscowość, data

dane wnioskodawcy

URZĄD MIASTA I GMINY W SOBÓTCE

ul. Rynek l,

55-050 Sobótka

WNIOSEK O SPRZEDAZ DREWNA

Zwracamsię z wnioskiem o sprzędażdrewna w ilości ..ffi3,

gatunek (sońyment) .stanowiące: (wywrotlzłon/wycirka)*

z miejscowości:. .. dz. w

Cena dętalicznanetto sprzędaży drewna (m3) zgodnie z aktualną decyzją NadleŚniczego
Nadleśnictwa Miękinia ..

oferowana cena kupna dręwna (netto)

podpis Wniosl<odawcy

Adnotacje urzędowe:
Podstawą do sprzedaĘ drewna jest protokół z wyceny drzewa zgodnie zZarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Nr .... z dnia ...r.,orazfaktura VAT.
Wniosek rozpatrzono: pozytywnie/negatywnie/częściowo * :

Wnioskodawcy ptzyznano drevmo opałowe, soĘmęntu: ......
**;w ilości ......-................. ffi3o za kwotę brutto:.

zatutiqdzam:

*) niepotrzebne skreślić
**) podać gatunek drzęwa lub wpisać ,,Bez znaczenia".

Tel.



ZałącznlkNr 2 do zarządzeniaNr ...12022
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

Zdnia .,...20ż2r,

Protokół przekazania pozyskanego drewna Nr

z dnia.

Miej sce pozyskanego dręwna:

Uwagi:

Decyzja na wycinkę drzew Nr ... .. z dlia. wydana pTzez.

Lp. Gatunek
drewna

Ilośó
drewna w

m'

Cena
jednostkowa

netto ( zV
m3)

Wańość
drewna

netto (zł)
vAT (%)

Wańość
drewna

brutto (zł)

1.

ż.

3.

Razem:

Pomiaru drewna dokonała komisja w składzie:

1.,...,.

2..,...

Niniejszy protokół upoważnia do wystawienia faktury YAT przez Gminę Sobótka z tęrminęm

płatności 14 dni.

Podpisanie niniejszego protokołu poświadcza przekazanie drewna, którego właścicielem staje się

Nabywca.

Przekanljący Nabywca



Za)ącznlk Nr 3 do zarządzeniaNr ",12022
Bunnistrza Miasla i Gmirry Sobótka

Zdnla .,...żOżZt,.

Ewidencja pozyskanego drewna z rłycinki drzew oraz usuwania złomów i wyrvrotów z nieruchomoŚci

będącychwłasnością|ubwzarządzieGminySobótkazarok

Lp. Miejsce
wyciŃi

Nr decyzji i ile
wymagana jest

prawem

Ilość
pozyskanego
drewna (m3)

Wartośó
pozyskanego

drewna
netto/brutto

Sposób
zagospodarowania

pozyskanego
drewna

1

2.
J.

4.
5.



Załącznik Nr 4 do zarządzeniaNr .,.lżO2ż
Bunnistrza Miasta i Gminy Sobótka

Z dl,ńa ... " żOżż r,

OŚWIłO CZENIE WNIOSKODAWCY

(W przypadku wyciŃi drzew na koszt wnioskodawcy w ramach zapozyskanie drewna z tej wYciŃi):

1. Wnioskodaw ca przed przystąpieniem do pracy sprawdzl czy w obrębie drzew nie ma ŻadnYch

siedlisk gniazd ptaków, jeśli wycinka odbyrvać będzie się poza okresem 16-10 - Ż8,0Ż.

Ze względu na trwający od 1 marca do 15 paździemika okres lęgowy ptaków, w przypadku

stwierdzenia obecności gniazd ptasich, w obrębie korony, wycinkę naleĘ PrzeProwadziĆ Poza

wymienionym wyżej okresem.

ż. Teren po wykonaniu prac zostanie uprzątnięĘ (gńęzie), a powstałe odpady zuĘlizowane

i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami doĘczącymi postępowania

z odpadami.

3. Usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zerwolenia podlega karzę Pieniężnej (art. 88

ust.l pkt 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody).

4. prace naleĘ wykonać w sposób najmniej oddziaĘwujący na sąsiednie Środowisko

przyrodnicze.

5. Wszelka odpowiedzialnośó za wykonanie robót w tym bezpieczeństwo osób trzecich Ponosi

wnioskodawca.

6 . Wn ioskod awca odpowiad a za dzińania podwykonawców j ak za działania własne.

7. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wYrządzone komukolwiek

rwiązane z wykonaniem przedmiotem niniejszej zgody właścicielskiej. OdPowiedzialnoŚĆ ta

obejmujący również szkody wyrządzone przez osoby działające w imieniu WnioskodawcY

(an.474k,c.)

8. Usunięcie drzew naleĄ zgłosió telefoniczniebądżpisemnie do tut, Organu w terminie 7 dni

od dnia ich usunięcia,

wnioskodawca



Załącn^ikNr 5 do zarządzeniaNr ...12022

Burmistrza Miasta i Grniny Sobótka
Zdnia ...2022r.

WZOR PISMA

W odpowiedzi na wniosek z dnia ..,... w sprawie wycinki drzewaldrzęw oraz

zagospodarowania drewna z wycinki drzew znajdujących się na terenie dziŃki gminnej nr ... AM""

obręb ...,........ gmina Sobótka, które

informuje, co następuje.

Wnioskiem z dnia ....... r. tut. organ zwroclł się do Starostwa Powiatowego

we WrocławiuĄVojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabylków we Wrocławiu o wydanie zęzwo7enia na

usunięcie drzew al drzew gatunku:

sń. o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cffi,

wynoszącym: .....,..,cm.

Dnia . ,.,,.,. r. do tut, urzędu wpĘnęła decyzja nr .............. zezwalająca na usunięcie

przedmiotowych drzew do ...........

W związku z powyższym zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dńa 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (t1, Dz. IJ. z żO27 r. poz. 1098 z późn. zm.) wvrażam zgodę właŚcicielską

na wycinkę wlw drzęwldrzewa wskazanego we wniosku do dnia

Kosź rwiązany z usunięciem oraz pozostałe ustalenia warunków decyzji będą Po stronie

Wnioskodawcy.

W ramach rozliczenia Wnioskodawca otrzymuje na własnośó drewno opałowe uzYskane PrzY

wycięciu drzewal drzew .

oszacowana wartość drewna

oszacowana wartość poniesionych kosźów wycinki (zgodnie z ostatnim

zapytaniern oferlowym l ofertąna wycinkę drzew w gminie Sobótka),

Usunięcie drzęw na|eĘ zgłosic telefoniczni e bądż pisemnie do tut. Organu w terminie 7 dni

od dnia ich usunięcia.

Nabycie własności drzęwaldrzew nastąpi z chwilą ich wycięcia,

Warunki_rr|ykonani@,

1. Prace naleĄ wykonaó przy zastosowaniu wymaganych przepisów BHP,

ż. WyciŃa drzęw zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie PrzYrodY,

w lerminie do..... .......r,

3. Sprawdzeni e przed przystąpieniem do pracy czy w obrębie drzew nie ma zadnYch siedlisk

gniazd ptaków, jeśli wycinka odb}.wać będzie się poza okresem 16.10 - Ż8.02. Ze wzg|ędu

na tl-wający od 1 marca do 15 pazdzięrnika okres lęgowy ptaków, w przypadku stwierdzenia


