
ZARZĄDZENIE NR 844/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew i wiatrołomów z terenów 
nieruchomości będących własnością lub w posiadaniu Gminy Świebodzice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zarządza się co następuje:

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

1. 2. Wycięcie drzew następuje po uzyskaniu pisemnych decyzji (zezwoleń) wydanych przez 
wydanych przez właściwy organ na podstawie wniosków złożonych przez Burmistrza Miasta 
Świebodzice.

§ 2. 1. Drewno pozyskane z terenów, o których mowa w § 1 ust. 1, podlega wpisowi do ewidencji 
prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

2. 2. Drzewa i wiatrołomy przewidziane do pozyskania wskazuje upoważniony pracownik Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

§ 3. 1. Wycinką drzew i usuwaniem wiatrołomów z nieruchomości Gminy Świebodzice zajmuje się 
ZGK Świebodzice Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30.

3. 2. Pozyskane drewno podlega sprzedaży ZGK Świebodzice Sp. z o.o..
3. 3. Klasyfikacji, obmiaru drewna w miejscu jego pozyskania dokonują upoważniony pracownik 

Wydziału Ochrony Środowiska oraz upoważniony pracownik ZGK Świebodzice Sp. z o.o. w Protokole 
pozyskania i przekazania drewna, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Protokół 
sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach, drugi  dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

3. 4. Odpowiedzialność materialną za drewno od momentu sporządzenia dokumentu  wymienionego 
w ust. 3 ponosi ZGK Świebodzice Sp. z o.o.

§ 4. 1. Za drewno użytkowe i opałowe twarde w skład którego wchodzą gatunki: dąb, buk, 
grab,robinia akacjowa, jesion, wiąz, klon, jawor, ustala się cenę 90,00 zł netto za 1,00m3.

4. 2. Za drewno użytkowe i opałowe miękkie w skład którego wchodzą gatunki: topola, wierzba, 
świerk, jodła, sosna, modrzew, daglezja, lipa, brzoza, olcha, ustala się cenę 60,00 zł netto za 1,00m3.

4. 3. Sprzedaż drewna ZGK Świebodzice Sp. z o.o. następuje na podstawie faktury VAT wystawionej 
na podstawie Protokołu pozyskania i przekazania drewna, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

4. 4. Wystawcą faktury VAT w imieniu Gminy Świebodzice jest Wydział Ochrony Środowiska.
4. 5. Należność za zakupione drewno ZGK Świebodzice Sp. z o.o. wpłaca na rachunek bankowy 

Gminy Świebodzice.
§ 5. Gałęziówka, drobnica oraz zrębki według zapotrzebowania mogą być przekazywane nieodpłatnie, 

po uprzednim złożeniu wniosku przez zainteresowanych mieszkańców Świebodzic.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Burmistrz Miasta 
Świebodzice

Bogdan Kożuchowicz
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EWIDENCJA POZYSKANEGO DREWNA Z TERENÓW 
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŚWIEBODZICE W …....ROKU

Lp Nr decyzji
zezwalającej
na usuniecie

drzewa

Data
pozyskania/

zbycia
drewna

Miejsce
pozyskania

drewna
Gatunek
drewna

Sposób
zagospodarowania

Imię
Nazwisko

adres/ nazwa i
siedziba
nabywcy

Objętość
drewna w

m3

Wartość
brutto

pozyskaneg
o drewna w

zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 844/2017

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 9 marca 2017 r.
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PROTOKÓŁ POZYSKANIA I PRZEKAZANIA DREWNA
pochodzącego z wycinki drzew z terenów będących własnością Gminy Świebodzice

Miejsce i data pozyskania drewna.............................................................................................
Nr działki..........., ark. m. ...... obręb.......................
Nr decyzji  zezwalającej wycięcie drzew …...................................................

Ilość i wartość pozyskanego drewna

Lp. Gatunek drewna Rodzaj surowca
drewnianego

Objętość drewna
/m3/*

Cena netto za
1m3 drewna

/zł/
Wartość drewna

netto
/zł/

Ustalenia ilości i wartości drewna dokonali:

1. Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska  -.....................…...................................
2. Przedstawiciel ZGK Świebodzice  Sp. zo.o.-..............................................................

Niniejszym protokołem drewno w ilości …........zostaje przekazane wykonawcy wycinki.
Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT 
Przekazujący:                                                                                         Przyjmujący:

* obliczono za pomocą kalkulatora do obliczania miąższości ( objętości) drewna okrągłego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 844/2017

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 9 marca 2017 r.
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UZASADNIENIE

Zasady zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących w posiadaniu Gminy
Świebodzice mają na celu uregulowanie procedury zbytu drewna pochodzącego z wycinki drzew
rosnących na terenach będących własnością Gminy Świebodzice. Bezpośrednio po wycince drzew,
środki za pozyskane drewno, wpływać bedą na konto dochodów Gminy.
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