
ZARZĄDZENIE NR 14/2016
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością 
lub w zarządzie Gminy Konopiska

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 
1515 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsze zarządzenie ustala zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew stojących 
oraz wiatrołomów z gruntów będących własnością lub w zarządzie Gminy Konopiska.

2. Usunięcie drzew rosnących poza terenami leśnymi następuje po uzyskaniu decyzji (zezwoleń) wydanych 
przez właściwy organ na podstawie wniosków złożonych przez Wójta Gminy Konopiska.

3. Usunięcie drzew rosnących na terenach leśnych następuje po uprzednim zawiadomieniu Nadleśnictwa 
właściwego dla danego terenu.

4. Usunięcie wiatrołomów następuje po przeprowadzeniu wizji w terenie przeprowadzonej przez pracowników 
Urzędu Gminy Konopiska.

§ 2. Drewno pozyskane z terenów gminnych może zostać zagospodarowane w następujący sposób:

1) sprzedaż osobom fizycznym lub osobom prawnym,

2) nieodpłatne przekazanie jednostkom, takim jak szkoły, przedszkola gminne, biblioteka publiczna, Ochotnicza 
Straż Pożarna - na cele związane z ich funkcjonowaniem,

3) nieodpłatne przekazanie Radom Sołeckim na cele związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz cele 
ogólnospołeczne,

4) wykorzystanie na potrzeby własne Gminy Konopiska,

5) dopuszcza się nieodpłatne przekazywanie drewna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej za 
pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiska jako pomoc rzeczową,

6) dopuszcza się możliwość nieodpłatnego przekazania gałęzi w zamian za ich uprzątniecie i uporządkowanie 
terenu.

§ 3. 1. Usuwanie drzew może odbywać się przez potencjalnych nabywców drewna.

2. Pozyskanie drzew trudnych i niebezpiecznych /przy budynkach, liniach energetycznych, silnie zmurszałych, 
zawieszonych, z wiszącymi złomami, itp./ może być wykonane jedynie przez nabywcę mającego niezbędne 
doświadczenie i sprzęt.

3. W przypadku, gdy nabywca poniesie wszelkie nakłady finansowe związane z usunięciem drzewa i 
uprzątnięciem terenu, a koszty tych prac przekroczą wartość pozyskanego drewna, drewno może zostać przekazane 
nieodpłatnie w zamian za wykonaną usługę.

§ 4. O sposobie rozdysponowania drewna określonym w §2 i §3 ust. 3 decyduje Wójt Gminy Konopiska.

§ 5. 1. Przekazanie drewna nabywcy odbywa się na podstawie dokumentu wydania drewna, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokument wydania drewna należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z czego oryginał należy przekazać 
do referatu finansowego. Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji w referacie realizującym zadania związane z 
wycinką drzew.

§ 6. Podstawą do ustalenia wartości pozyskanego drewna jest wyliczenie ilości pozyskanego drewna na 
podstawie obmiaru drewna po ścięciu, którego dokonuje pracownik Urzędu Gminy Konopiska.

§ 7. 1. Drewno należy przyjąć na stan Ewidencji Pozyskanego Drewna sporządzając dokument przyjęcia 
drewna wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
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2. Dokument przyjęcia drewna zatwierdzony przez Wójta stanowi podstawę do przyjęcia drewna na stan oraz 
wystawienia dokumentów rozchodowych.

3. Dokument przyjęcia drewna należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z czego oryginał należy przekazać 
do referatu finansowego. Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji w referacie realizującym zadania związane z 
wycinką drzew.

§ 8. Ustala się ceny wyjściowe netto dla 1 m3 poszczególnych rodzajów drewna:

1) drewno opałowe iglaste - 85 zł + VAT,

2) drewno opałowe liściaste twarde (dąb, buk, grab, olsza, klon, jesion, brzoza, drzewa owocowe) - 110 zł + VAT,

3) drewno opałowe liściaste miękkie (pozostałe gatunki) - 85 zł netto + VAT.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju.

§ 10. Traci moc Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie  
określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie 
Gminy Konopiska.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 

         Wójta Gminy Konopiska  

              z dnia 29.02.2016 

 

DOKUMENT WYDANIA DREWNA Nr ..................../..................  (nr kolejny w roku/rok) 

pozyskanego z zadrzewień Gminy Konopiska 

 

Osoba przekazująca drewno: ……………………………………………………………...………..……………… 

 

Przejmujący drewno: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Lp. 

Nr Dokumentu 

Przyjęcia 

Drewna 

Lp z Dokumentu 

Przyjęcia drewna 
Ilość (m3) 

Wartość netto 

zł za 1m3 

Wartość drewna 

netto(zł) 
Stawka VAT (%) 

Wartość drewna 

brutto (zł) 
Uwagi 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

           Podpis przekazującego                                         Podpis przejmującego          Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

 

 

………………………     ……………………………………….                  ………………………     ……………………………………….         ………………………     ……………………………………….                 
          (data)          (podpis)            (data)          (podpis)            (data)          (podpis) 

 

Dokument sporządzono w 2  egzemplarzach. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2016 

Wójta Gminy Konopiska  

z dnia 29.02.2016 

 

DOKUMENT PRZYJĘCIA DREWNA Nr ..................../..................  (nr kolejny w roku/rok) 

pozyskanego z zadrzewień Gminy Konopiska 

 

Miejsce pozyskania …………………………………………………………………………………… nr ewid …………………………………………………………………………………………………….. 

 

obręb geodezyjny …………………………………………………………………………………….. data pozyskania ……………………………………………………………………………………….. 

 

Lp. 
Gatunek 

drewna 
Długość (m) 

Uśredniona 

średnica bez kory 

(m) 

Ilość 

drewna 

(m3) 

Wartość 

netto zł za 

1m3 

Wartość 

drewna 

netto(zł) 

Stawka 

VAT (%) 

Wartość 

drewna 

brutto(zł) 

Sposób rozdysponowania 

drewna 

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 
RAZEM 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

Odbioru drewna dokonał i sporządził:   Zatwierdził sposób rozdysponowania        Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

 

………………………     ……………………………………….    ………………………     ……………………………………….    ………………………     ………………………………………. 
          (data)          (podpis)                      (data)          (podpis)                        data)          (podpis) 
 

Dokument sporządzono w 2  egzemplarzach. 
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