
ZARZĄDZENIE  Nr 291/2018 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 15 marca 2018 r. 

w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością 

Gminy Tułowice 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

1. Zarządzenie określa zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy 

Tułowice. 

2. Usunięcie drzew następuje po uzyskaniu pisemnej zgody wydanej przez Starostę Opolskiego na podstawie 

wniosku złożonego przez Burmistrza Tułowic. 

§ 2.  

Drewno, o którym mowa w § 1 zarządzenia w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie potrzeb 

gospodarczych Gminy Tułowice lub może zostać zagospodarowane poprzez: 

1) sprzedaż osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom organizacyjnym, pozyskującym drewno w drodze 

samowyrobu na podstawie złożonego wniosku do Burmistrza Tułowic; 

2) sprzedaż osobom fizycznym lub prawnym prowadzącym działalność gospodarczą, pozyskującym drewno w 

drodze samowyrobu usuwających drzewa po zawarciu umowy z Burmistrzem Tułowic; 

3) nieodpłatne przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Tułowice, na cele związane z ich 

funkcjonowaniem; 

4) nieodpłatne przekazanie Sołectwom na cele związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz na cele 

ogólnospołeczne; 

5) nieodpłatne przekazanie drewna dla osób w trudnej sytuacji materialnej za pośrednictwem Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tułowicach, jako pomoc rzeczowa; 

6) nieodpłatne przekazanie gałęziówki, drobnicy oraz zrębków dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, 

po uprzednim złożeniu wniosku przez zainteresowanego. 

§ 3.  

1. Wartość szacunkową drewna ustala się na podstawie aktualnego cennika surowca drzewnego sprzedaży 

detalicznej stawek obowiązujących w Nadleśnictwie Tułowice. 

2. W przypadku sprzedaży drewna na rzecz podmiotu, który usuwa drzewa z nieruchomości należących do Gminy 

Tułowice, sprzedaż drewna może odbywać się po obniżonej cenie nie mniejszej niż 50% stawki obowiązującej w 

Nadleśnictwie Tułowice, bądź wedle wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę, który przedstawi swoją wycenę na 

piśmie. 

3. Wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego stanowią dochód własny Gminy Tułowice i podlegają 

przekazaniu na jej rachunek bankowy. 

§ 4.  

1. Na okoliczność przekazania (sprzedaży) drewna sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 
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2. Protokół należy sporządzić w 3 egzemplarzach, z czego dwa należy przekazać do referatu odpowiedzialnego za 

realizację zadań związanych z usuwaniem drzew. Trzeci egzemplarz otrzymuje podmiot, któremu przekazano 

drewno. 

3. Przekazanie/sprzedaż drewna odbywa się na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowanego, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

4. Sprzedaży drewna, dokonuje się na podstawie umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 3 do 

zarządzenia. 

§ 5.  

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi referatu Rolnictwa,  Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Tułowicach. 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski  
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 291/2018 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 15 marca 2018 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DREWNA 

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

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

(Reprezentowany przez:) ………………………………………………………………………………………... 

 

Lp. 

 

Nr WOD 

 

 

Numery 

sztuk/stosów 

 

 

Ilość  

/m3/ 

 

Wartość 

drewna netto 

/zł/ 

 

Wartość 

drewna brutto 

/zł/ 

 

 

Uwagi 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

………………………………….     ……..…………………………… 

Podpis przekazującego       Podpis przejmującego 

 

Data ............................................. 

 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.
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Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 291/2018 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 15 marca 2018 

Imię i nazwisko: 

 

…………………………………………. 

 

Adres:…………………………………… 

 

………………………………………….. 

 

Telefon:………………………………… 

 

 

BURMISTRZ TUŁOWIC 

 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE/SPRZEDAŻ DREWNA 

 

Zwracam się z wnioskiem o sprzedaż drewna opałowego/użytkowego* w ilości …………….. m³/mp*, 

gatunek ………………….. rodzaj: ………………………………………………....... 
 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3  

do zarządzenia nr 291/2018 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 15 marca 2018 

UMOWA NR …………………………. 

zawarta w dniu ………… w Tułowicach pomiędzy Gminą Tułowice ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice reprezentowaną 

przez: 

Burmistrza Tułowic – Andrzeja Wesołowskiego 

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy – Bożeny Gąski 

zwaną w treści umowy „Sprzedającym”, 

a  

…………………………………………………. 

Zwanym dalej w treści umowy „Kupującym” 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 291/2018 Burmistrza Tułowic z dnia 15.03.2018 r. w sprawie określenia zasad 

gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Tułowice Kupujący. 

 

 

§ 1 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa drewno (użytkowe) gatunku ……………., które zostało pozyskane na 

działce nr ………. w obrębie ……………., w miejscowości ……………. 

2. Pozyskana masa drewna do rozliczenia zostanie określona po dokonaniu odbioru  

i obmierzeniu pozyskanego drewna z uwzględnieniem jego klasyfikacji. 

3. Kupujący za pozyskane drewno zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie w kwocie 

………….(słownie:………………………………..). 

4. Kupujący pozyska drewno, o którym mowa w ust. 1 we własnym zakresie i na własny koszt, to jest w drodze 

samowyrobu. 

§ 2 

1. Termin wykonania umowy ustala się do dnia ………………………… 

2. W terminie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania umowy Kupujący zobowiązany 

jest powiadomić Sprzedającego. Ponadto w momencie rozpoczęcia samowyrobu Kupujący telefonicznie 

(skutecznie) poinformuje Sprzedającego o rozpoczętym samowyrobie w celu umożliwienia kontroli ze strony 

Sprzedającego. 

3. Kupujący niezwłocznie zawiadomi o zakończeniu pozyskania drewna. 

 

§ 3 

 

1. Kupujący należną kwotę zapłaci Sprzedającemu na konto Bank Spółdzielczy Namysłów  

10 8890 1079 0000 0129 2011 0048 w terminie 14 dni od zakończenia robót. 

2. Za nieterminowe uiszczenie należności Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 

§ 4 

 

1. Kupujący ponosi wszelkie ryzyko i koszty związane z realizacją umowy i jest zobowiązany m. in. do: 

1) zabezpieczenia i oznakowania niezbędnego terenu na czas pozyskania drewna, 

2) wypłaty odszkodowania za ewentualne szkody wyrządzone podczas pozyskania drewna na mieniu osób trzecich, 

3) przestrzegania technologii wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
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§ 5 

 

Odbiór końcowy wykonania pozyskanego drewna nastąpi w terminie 7 dni od powiadomienia przez Kupującego o 

zakończeniu pozyskania drewna. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości w realizacji 

umowy, a w szczególności nieuporządkowanie terenu (np. nie usunięcie gałęzi, nie przywrócenie terenu do stanu 

poprzedniego) Kupujący jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 7 dni. 

 

§ 6 

 

W przypadku nieuporządkowania terenu, o którym mowa § 5, na którym dokonano pozyskania drewna w terminie 7 

dni, Sprzedający uporządkuje teren we własnym zakresie obciążając Kupującego kara umowną w wysokości 1000 

zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) płatną w terminie 7 dni od wezwania. 

 

§ 7 

 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

 

Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

 

§ 9 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Kupującego, a dwa egzemplarze dla 

Sprzedającego.  

 

 

 

Sprzedający       Kupujący  
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