
Zarządzenie Nr k'r2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia4 kwietnia 2019r.
Ww sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki lub usunięcia drzew
lub krzewów w tym złomów lub wywrotów stanowiących własność lub współwłasność

Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
zarządza, co następuje:
$ 1. Zarządzeniem określa się zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki
lub usunięcia drzew stojących, złomów, wywrotów oraz krzewów z nieruchomości
stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
$ 2. 1. Wycinka lub usunięcie drzew, złomów, wywrotów oraz krzewów następuje po
uzyskaniu zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, wydanego przez właściwy organ,
w przypadkach prawnie wymaganych, natomiast w przypadku lasów po przeprowadzeniu
przez Starostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego lustracji lasu i sporządzeniu protokołu
o ilości drzew/krzewów przeznaczonych do wycinki lub usunięcia. Po dokonanej wycince lub
usunięciu następuje ocechowanie drewna i wydanie przez Starostę Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego świadectwa legalności jego pozyskania, które zezwala na
wywózkę drewna z lasu.
2. Drzewa, krzewy, złomy lub wywroty do wycięcia lub usunięcia wskazuje pracownik
Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu w związkuz:
1) zabiegami utrzymania lub uporządkowania zieleni na nieruchomościach stanowiących
własność lub współwłasność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń,
2) usuwaniem z lasów w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu,
3) realizacją inwestycji przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.
3. Drzewa, krzewy, złomy lub wywroty do wycięcia lub usunięcia wskazane w ust. 2
wskazuje pracownik:
1) Wydziału Infrastruktury lub Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie drzew,krzewów na usunięcie, których zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody nie jest
wymagane uzyskanie zezwolenia, wydanego przez właściwy organ.
2) Wydziału Infrastruktury w zakresie drzew, krzewów na usunięcie, których zgodnie
Z przepisami ustawy o ochronie przyrody jest wymagane uzyskanie zezwolenia, wydanego
przez właściwy organ.
4. Drewno pozyskane z wycinki lub usunięcia lub przeznaczone do wycinki lub usunięcia
należy zagospodarować poprzez:
1) sprzedaż osobom fizycznym lub prawnym w drodze ogłoszenia o sprzedaży.
2) sprzedaż podmiotowi przeprowadzającemu wycinkę,
5. Do sprzedaży przeznacza się drewno pozyskane kosztem sprzedawcy tj. Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń zmagazynowane na placu PEC w Golubiu-Dobrzyniu oraz drewno pozyskanekosztem nabywcy.
$ 3. I. Cena wywoławcza drewna pozyskanego kosztem sprzedawcy tj. Gminy Miasto
Golub-Dobrzyń, przeznaczonego do sprzedaży ustalana jest wg obowiązującego cennika
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stosowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń za surowiec drzewny
w wysokości:
1) dla drewna użytkowego za wyjątkiem drewna topoli — 65% ceny netto za 1 m*, ceny
zawartej w w/w cenniku dla drewna klasy WD (z uwagina jakość drewna),
2) dla drewna użytkowegoz topoli — 50% ceny netto za 1 m3, ceny zawartej w w/w cenniku
dla drewna klasy WD (z uwagi na jakość drewna),
3) dla drewna opałowego S4 za wyjątkiem topoli — 60% ceny netto za 1 m*, ceny zawartej
w w/w cenniku dla drewna iglastegoi liściastego,
4) dla drewna opałowego S4 z topoli — 50% ceny netto za 1 m?, ceny zawartej w w/w cenniku
dla drewna iglastego i liściastego.
2. Cena wywoławcza drewna pozyskanego kosztem nabywcy, przeznaczonego do sprzedaży
ustalona jest tak jak w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1-3.
$ 4. 1. Wydanie drewna zmagazynowanego na placu magazynowym następuje na podstawie
dokumentu magazynowego WZ oraz kopii dowodu wpłaty należności za zakupione drewno
w drodze ogłoszenia o sprzedaży.
2. Dowód wydania drewna tj. dokument magazynowy winien zawierać dane ilościowe
drewna oraz dane nabywcy. Oryginał dokumentu winien być przechowywany w Wydziale
Infrastruktury.
$ 5.1. Należność za zakupione drewno płatna jest w terminie 14 dni od dnia wystawienia
przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń fakturyvat.
2. Fakturę, o której mowa w zdarzeniu, sporządza i przekazuje kontrahentowi wyznaczony
w tym celu pracownik Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
$ 6.1. W celu uproszczenia procedury sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki lub usunięcia
dopuszcza się możliwość sprzedaży pozyskanego drewna podmiotowi przeprowadzającemu
wycinkę.
2. Sprzedaż pozyskanego drewna podmiotowi przeprowadzającemu wycinkę musi być
uzasadniona względami praktycznymii ekonomicznymi, z uwzględnieniem:
1) braku potrzeb własnych gminy,
2) zaleganiem zapasów drewna,
3) kosztów transportu drewna,
4) stanu zdrowotnegodrzew.
3. Wartość drewna zostanie ustalona na podstawie sporządzonego protokołu klasyfikacji
rodzajowo-ilościowo-wartościowej drewna tj. szacunku brakarskiego na koszt Wykonawcy,

na podstawie cenniku z nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.
4. W przypadku gdy wykonawca wycinki chce nabyć pozyskane drewno nie może
pomniejszyć swojej usługi o wartość pozyskanego drewna. Sprzedający drewno winien
z tytułu sprzedaży wystawić fakturę, a wykonawca usługi fakturę/rachunek za wykonanie
usługi.
$ 7.1. Drewno pozyskane podlega wpisowi do Ewidencji pozyskanego drewna, której wzór
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia na podstawie sporządzonego protokołu
klasyfikacji rodzajowo-ilościowo-wartościowej drewna, którego wzór stanowi załącznik nr2 do niniejszego zarządzenia.
2. Za prowadzenie ewidencji pozyskanego drewna odpowiedzialny jest Wydział
Infrastruktury.



3. Protokół klasyfikacji drewna sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz należy przekazać do Wydziału Finansowego, a drugi egzemplarz pozostaje
w Wydziale Infrastruktury.
4. Protokół klasyfikacji rodzajowo-ilościowo-wartościowej drewna winien być sporządzony
przez uprawnioną osobę tj. brakarza.
5. Do 15 dnia miesiąca następującego po kolejnym kwartale wyznaczony w tym celu
pracownik Wydziału Infrastruktury odpowiedzialny jest za przekazywanie informacji do
Wydziału Finansowego w zakresie rodzaju, ilości i wartości wyciętych lub usuniętych drzew
oraz wartości sprzedanego drewna.
$ 8. Środki uzyskaneze sprzedaży drewna stanowią dochód Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
$9. Za ewidencję księgową dotyczącą wszystkich zdarzeń z zakresu przychodów
i rozchodów drewna na podstawie przekazanych dokumentów przez wydziały merytorycznie
zajmujące się gospodarką drewna, odpowiedzialny jest Wydział Finansowy.
$ 10. Za wykonanie zarządzenia w zakresie wycinki lub usunięcia drzew, krzewów, złomów
lub wywrotów z terenu miasta Golubia-Dobrzynia, kontrolę i nadzór nad tymi pracami,
przewiezienie drewna na plac składowania tj. plac PEC w Golubiu-Dobrzyniu oraz za
wykonanie zarządzenia w zakresie sprzedaży drewna odpowiedzialny jest Wydział
Infrastruktury.
$ 11. Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia nr 45/2017z dnia 16 maja
2017 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki lub usunięcia
drzew lub krzewów w tym złomów lub wywrotów stanowiących własność lub współwłasność
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
$ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zatwierdziła: Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czameckaj
Zatwierdził: Skarbnik Jacek Dowgiałło

Zatwierdził: Radca prawny Marek Redecki ///



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr it/2019

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia ŻŻ kwietnia 2019r.
EWIDENCJA POZYSKANEGO DREWNA

Z TERENÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ

GMINY MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ

W.....eeeeoreosece ROKU

Imię,
Lp. Miejsce Rodzaj Ilość Wartość Data|nazwisko

pozyskania|drewna|drewna brutto Sposób zbycia|iadres/|Uwagidrewna wm?|pozyskanego|zagospodarowania nazwa
drewna w zł i siedziba

nabywcy



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2019

Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia ŚPTewicinia 2019r,

PROTOKÓŁ KLASYFIKACJI RODZAJOWO — ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWEJ DREWNA

z terenów będących własnością lub współwłasnością Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Z dnia .....erseśsśwusaśsawoezowoceese

Miejsce pozyskania drewna:

Obręb geodezyjny..................

Nr działki............................

Ilość i wartość pozyskanego drewna

Wymiary
Lp. Gatunek |Rodzaj Ilość Cena Wartość|Wartośćdrewna |surowca drewna|netto drewna drewna

drzewnego|Długość Średnica (m) 1 m? netto brutto
kłody środkowa drewna| (zł) (zł)

kłody (zł.)

sporządził:

Uwagi:

Przekazano do Wydziału Finansowego w dniu.......................eceeereeeeen e
Przekazujący:

Przyjmujący:


