
zadania,który niezwłocznię ustali termin dokonania obmiaru przygotowanego do zagospodarowania

;;;;;p.""Ź Wykonawcę lub osoby wskazane w §3,

ż. komisja składająca się z przedstawiciela wykonawcy oraz pracownika urzędu,

a w przypadku usuwania drzew ";;;; stanowiących lasy iminne, również przedstawiciela

Nadleśnictw a,, sporządzl z oględzin stosowny protokół,

3. W przypadku, kiedy pozyskane d;;;;;i.iu.p.".duży Wykonawcy,.sporządzony podczas

oględzin p.oiotJiiliarie stanowić J"*Ja pizekazania po"}skanego dręwna oraz podstawę

do wystawienia faktury VAT, Wykonawca 
_ 
po .ur"golo*uniu 

łobowiązah wynikających

z zakupu drewna (faktury vłrl :.rt ,oio*iąriny do zabezp\eczenia dręwna oraz

przetransportowania iakupiónego drewna własnym staraniem i na własny koszt,

4. Nieodpłatne przekazanie radom sołeckim oraz organizacjom pozarządowym, na cele

ogólnospołe cźnę rea|izowane na t"."nl, C,"iny Sobótń, jak iównióz jednostkom, takim jak:

ośrodęk pomocy społecznej, .rr."łl-uiuiiot!u, ochotńicza straż pożatna, itp,, na cele

związane ," i;ń iunr."jonŃq,i"rr, odbyr,va się na wniosek zainteresowanych ńożony

do durmistrza Miasta i Gminy Sobótka,

5. sprzedażdrewna osobom rrry"rny^-t b prawnym odblłva się na wniosek zainteresowanych

stanowiący ;;i. Ń. t do niniejs l"§.'^!,aa,inia,_,łoLony do Burmistrza Miasta i Gminy

Sobótka, podstawę do wystawienia faktury VAT stano*ie uęari" sporządzonY Podczas

oględzin p.ońoł riuno*ią"y zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6.Sporządzonyprotokółstanowi.pod,tu*ęaowpisu-pozy.i"""9".1.:,T::^doewidencji,która
zostaje sporządzonana dany .or. r.uńau.zowy według wzoru stanowiąceg o załącznik nr 3,

§ 9. Należn ośó zazakupione dręwno ł"'19 
j",,1 1u:Th:i:lb"Ńowy 

Gminy Sobótka na podstawie

wyrtawlonej faktury VAr w terminie 14 dni od jej otrzymanta,

§1O.ŚrodkiuzyskanezesprzedaĘdrewnastanowiądochódGminySobótka.

§ 11. 1. w przypadku stwierdzeniaprzezpracownika określonego w § 3, że wartość pozyskanego

drewna będzie nizsła odszacowanycń ;ńJfi;pracy wynika.lących z jego pozyskania, drzewo może

zostaó usunięte i zagospodarowane pr.zez zainteresowaną ośóuę n,Y"iną nieodpłatnie, w zamlan

,u póni"ri*v 
"ułłua-p.J"v 

i uprzątnięcie terenu (kosztem nabywcy).

Ż.Usuwaniedrzewprzezpotencjalnegonabywcęwprzypadk'9\t-ó.yTmowaWust.l,może
nastąpió po podpisaniu oświajcrLia Wnioskoł*"y (zał, Nr.4). i_otrzymaniu zgody

właścicielskiej Gminy zgodnie ze wzorem pisma stanowiącego zał, Nr 5, na koszt i ryzyko

nabywcy.

§ 12. wyko nanie zarządzeniapowierza się pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami i

Rolnictwa,

§13.TracimoczarządzenieNr4|lŻOlzBurmistrzaMiastaiGminySobótkazdni

§ t4.Zaruądzenie wchodziw Ęcie z dniem podjęcia, mgr

UZASADNIENm
;*fin"";fiilu*. r pkt 3 ustawy .zdnia* T","u 1??l1^1,1Ti1*:j* ?i;y'ś
;ffi;;;il;J;;";ń*i*go,podu.":T:.,:::::i:"".T:T':,#;],"#1';559) cto zaOan l1urTnlsll:zalrą|vLJ rrr,rrr, óvgrv** -_^,__^"_i^l_io .łanrrńriq a 

'.n.'e'nacz(45 w/w ustawy p"łń"'v rnńu tomi,natnego samodzielr 9:_,,*i:.: T"jiffi,;,T
TyrxÓHH' .il;;ili3;'^;;j;tk;"ó;il, ń - 

ił"u,waniu wymo gów zawartych w

ż r. poz.
nie zart.

przepisach prawa.

Z uwagina fakt, iż Gmina Sobótka realizuje inwestycje, remonty oraz bieżące utrzymanie zieleni

gminnej, z których 
-io 

ariułun pozyskuje drewno. z wycinek, należŃo opracowaó zasady

zagospodarowania dręwna pozyskaneg9 ;",ł"ń i"i"::, lasady 
te mają na celu uregulowanie

procedury usuwania drzęw i postępowania z diewnem po wycince, środki za pozyskane drewno, będą

dochodami gminy.



5.

obecności gniazdptasich, w obrębie korony, wycinkę naleĘ przeprowadzió poza wymienionym

wyżej okesem.

4. Teren po wykonariiu prac

i zagospodarowaó zgodnie

z odpadami.

Usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego

ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronieprzyrody),

Prace na|eĘ wykonaó w sposób najrnniej

przyrodnicze.

7,Wszeikaodpowiedzialnośózawykonanierobótwtymbezpieczeństwo
osób trzecich ponosi

wnioskodawca.

Wnioskodawcaodpowiadazadziałaniapodwykonawcówjakzadziałaniawłasne.

wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialnośó za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek

zvłiązane z wykonaniem przedmiotem niniej szej zgody właścicielskiej, odpowiedzialność

taobejmującyrównieższkodywyrządzoneprzezosobydzińającewimieniuWnioskodawcy(

art.474k.c.).

Zpoważaniem

na|efi uprzątnąó (gńęzie), a powstałe odpady zlry|izowaó

z obowiązującymi plzgpisami dotyczącymi postępowania

zęzwo|ęnia podlega karze pienięznej (art, 88

oddziĄwujący na sąsiednie środowisko

8.

9.


