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ZARZĄDZENIE NR 13/20

wÓrrł GMINY BARTNICZKA
z dnia24lutego2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z

wycinki drzew dokonywanej z terenów stanowiących własność Gminy Bańniczka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z2OI9 r. poz' 506 zpóźn. zm.\ - Wójt Gminy Bartniczka zarządzaco następuje:

I. Zasady ogólne

s 1. 1. Ustalió szczegołowe zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew,

rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Bartniczka.

2. Drewno pochodzące z drzew usuwanych z terenów nieruchomości gminnych stanowi

majątek ruchomy gminy, a jego wartość winna znaleźó odzwierciedlenie w dochodach

własnych gminy.

3. Usunięcie drzew następuje po uzyskaniu zezwolenia (decyzji) wydanego przez właściwy

organ' na podstawie wniosków złożonych ptzez Wójta Gminy Bartniczka o ile uzyskanie

zezwolen jest prawem wymagane.

II. Poryskiwanie drewna

s 2. 1. Drewno pochodzące z drzew usuniętych podlega wycenie w celu określenia wartości

majątkowej.

2. Wyceny dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

III. P rzeznaczenie pozyskanego drewna

$ 3. 1. Pozyskane drewno moŻe zostac sprzedane osobom ftzycznym lub osobompfawnym.

2. Pozyskane drewno może zostac pIzezfiaczone na zaspokojenie potrzeb gospodarczych

Gminy Bartniczka, w tym moŻe być nieodpłatnie przekazane dla jednostek organizacyjnych

Gminy Bartniczka, na cele związane z ichfunkcjonowaniem.

3. Dopuszcza się nieodpłatne przekazywanie drewna organizacjom społecznym,

pozarządowym i innym' prowadzącym działalność kulturalną, leczniczą, oświatową, sportową

lub tury sty czną, z pTzeznacze ni em na r ealizację i c h c e 1 ów statutowy ch.

4. Dopuszcza się nieodpłatne przekazywanie drewna osobom w trudnej sytuacji materia|nej, za

'1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U' z2Ol9 r. poz. |3O9,poz. 1696 i
poz.1815.



pośrednictwern Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej, jako pomoc Izeczowa.

5. Nieodpłatne przekazanie drewna odbywa się na podstawie złoŻonych wniosków - wzór

wniosku stanowi załqcznik nr ] _ za pisemną zgodą Wójta Gminy Bartniczka. W przypadku

więcej niz jednego wniosku, które łącznie przehaczają ilośó drewna do zagospodarowania'

wnioskodawców informuje się o proporcjonalnym podziale drewna wg ilości zgłoszonych we

wnioskach. Podziału dokonuje się po zaspokojeniu potrzeb gospodarczych Gminy Bartniczka.

IV. Sprzedaż poryskanego drewna

s 4. 1. Dochód ze sprzedazy drewna stanowi dochód gminy.

2. Fakturę za sprzedaz drewna wystawia pracownik Wydziału Księgowości i Podatków na

wniosek właściwego wydziału.

3. SprzedaŻ drewna winna być dokonyvvana w sposób jawny, na podstawie złoŻonych

wniosków -wzór wniosku stanowi załqczniknr 2.

4. Cenę drewna stanowi cena ustalona w oparciu o wycęnę brakarską drewna' określającą

wartoŚci dtzew przeznaczonych do usunięcia.

V. Wydanie pozyskanego drewna

s 5. 1. Gospodarowanie drewnem, w przypadku sprzedaży drewna, odbywa się na podstawie

wydania drewna, dokonywanego protokołem zdawczo-odbior czym.

2. Dokumentem potwierdzającym sprzedaz drewna jest faktura, a wydanie drewna moze

nastąpió po okazaniu dowodu zapłaĘ.

3. ProtokóŁ przekazartia drewna na|eŻy sporządziÓ w trzech egzemplarzach, z czego jeden

naleŻy przekazaó do Wydziału Finansowego, drugi pozostaje w dokumentacji właściwego

Wydziału lub j ednostki organizacyj nej, a trzeci pr zekazuje się odbiorcy.

4. Transpoń zakupionego lub pozyskanego drewna odbywa się na koszt jego odbiorcy.

$ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury ochrony

Środowiska i Rolnictwa.

$7. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania

T
ąńskł

Wies



Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr l3120
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia24lutego 2020 r.

dn.........................
Nazwisko i imię:

Adres:

Telefon:

GMINA BARTNICZKA

ul. Brodnicka 8

87-321 Bartniczka

WNIOSEK
o nieodpłatne przekazanie drewna opalowego

Zwracam się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanię drewna w ilości ........m3/mp*, gatunek

......rodzaj:

* niepotrzebne skreślić

(podpis wnioskodawcy)



/ ZałącznikNr 2
do Zarządzenia Nr 13/20

Wójta Gminy Bartniczka
z dnia24 lutego 2020 r.

dn.........................

Nazwisko i imię;

Adres:...

GMINA BARTNICZKA

ul. Brodnicka 8

87- 321 Bartniczka

WNIOSEK
o sprzedaŻ drewna

Zwracam się z wnioskiem o sprzedaz dręwna w ilości m3/mp*' gatunek topola' za kwotę:

(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne s kreślić


