ZARZĄDZENIE NR 713/2022
BURMISTRZA SŁUBIC
z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz
usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Słubice
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady gospodarowania drewnem pozyskanym w wyniku wycinki drzew
stojących, złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Słubice.
§ 2. Usunięcie drzew następuje po uzyskaniu stosownego zezwolenia (decyzji) wydanego
przez właściwy Organ, na podstawie wniosków złożonych przez Burmistrza Słubic, o ile
uzyskanie zezwoleń jest prawem wymagane.
§ 3. Drzewa do usunięcia wskazuje pracownik ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego
w Słubicach w związku z:
1) zabiegami utrzymania lub uporządkowania zieleni na nieruchomościach stanowiących
własność Gminy Słubice,
2) realizacją inwestycji przez Gminę Słubice.
§ 4. 1. Niezwłocznie po wykonaniu wycinki drzew, dokonuje się obmiaru pozyskanego
drewna, ustala się wartość pozyskanego drewna, sporządzając z tych czynności Protokół
pozyskania drewna, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Protokół pozyskania drewna, o którym mowa w § 4 ust. 1 należy sporządzić w dwóch
egzemplarzach, z czego oryginał należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Finansowego.
Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji Wydziału realizującego zadania związane
z wycinką drzew.
3. Niezwłocznie po zbyciu drewna, sporządza się Protokół zbycia drewna, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Protokół pozyskania drewna, o którym mowa w § 4 ust. 3 należy sporządzić w dwóch
egzemplarzach, z czego oryginał należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Finansowego.
Drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji Wydziału realizującego zadania związane
z wycinką drzew.
§ 5. 1. Pozyskane drewno podlega wpisowi do Ewidencji Pozyskanego Drewna (EPD), której
wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
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2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 prowadzi Wydział realizujący zadania związane z wycinką
drzew.
3. Ewidencję pozyskanego drewna za dany rok należy uzgodnić z Wydziałem Finansowym,
w terminie do dnia 20 grudnia danego roku.
4. Złomy, gałęziówka, drobnica oraz zrębki nie podlegają wycenie i ewidencji, i mogą być
przekazywane nieodpłatnie, po uprzednim złożeniu wniosku przez zainteresowanego.
§ 6. 1. Ustala się, że cena brutto (cena wywoławcza)

sprzedaży drewna pozyskanego

wynosi 80 zł/m3, bez względu na gatunek pozyskanego drewna.
2. Drewno pozyskane z wycinki drzew klasyfikuje się do grupy S4 (opałowe).
3. W przypadku trudności ze zbyciem drewna (braku ofert kupna), cena minimalna drewna
może zostać obniżona max do 50% za zgodą Burmistrza Słubic.
§ 7. Drewno pozyskane z terenów gminnych może zostać zagospodarowane w następujący
sposób:
1) Wykorzystanie na potrzeby własne Gminy;
2) Sprzedaż osobom fizycznym lub osobom prawnym;
3) Nieodpłatne przekazanie Radom Sołeckim oraz organizacjom pozarządowym na cele
ogólnospołeczne realizowane na terenie Gminy Słubice;
4) Nieodpłatne przekazanie jednostkom, takim jak szkoły, przedszkola, biblioteki, ochotnicza
straż pożarna na cele związane z ich funkcjonowaniem;
5) Dopuszcza się nieodpłatne przekazanie drewna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
§ 8. 1. Nieodpłatne przekazanie Radom Sołeckim oraz organizacjom pozarządowym na cele
ogólnospołeczne realizowane na terenie Gminy Słubice i jednostkom, takim jak szkoły,
przedszkola, biblioteki, ochotnicza straż pożarna na cele związane z ich funkcjonowaniem
odbywa się na wniosek zainteresowanych złożony do Burmistrza Słubic.
2. Sprzedaż drewna osobom fizycznym lub prawnym odbywa się na podstawie przetargu
ofertowego nieograniczonego.
3. Sprzedaży drewna dokonuje się na podstawie umowy kupna sprzedaży, której wzór stanowi
załącznik Nr 4 do zarządzenia.
§ 9. Wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego stanowią dochód własny Gminy
Słubice i podlegają przekazaniu na jej rachunek bankowy.
§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału realizującego zadania
związane z wycinką drzew.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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§ 12. Traci moc Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Słubic z dnia 8 września 2017 roku
w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własność Gminy Słubice.

Burmistrz Słubic
Mariusz Olejniczak
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Załącznik

Nr 1 do

zarządzenia

Nr 713/2022

Burmistrza

Słubic

z dnia 10 stycznia 2022 r.
Protokół pozyskania drewna nr

(nr kolejny w roku)

Pozyskanie drewna z terenów stanowiących własność Gminy Słubice
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Załącznik

Nr 2 do

zarządzenia

Burmistrza

Nr 713/2022
Słubic

z dnia 10 stycznia 2022 r.
Protokół zbycia drewna nr (nr kolejny w roku)
Sprawa:

Zbycie drewna z terenów stanowiących własność Gminy Słubice
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Załącznik

Nr 4 do

zarządzenia

Nr 713/2022

Burmistrza

Słubic

z dnia 10 stycznia 2022 r.

Umowa kupna - sprzedaży Nr ………………
W dniu ………………r. w Słubicach pomiędzy Gminą Słubice ul. Akademicka 1 69100 Słubice,

NIP

5980005172,

REGON

210966792,

zwaną

dalej

Sprzedającym,

reprezentowaną przez ………………… - Burmistrz Słubic,
a ………………………………., zwanym dalej „Kupującym"
§ 1. 1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg ofertowy nieograniczony z dnia
……………….. r.
2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż drewna złożonego na terenie Gminy Słubice.
3. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno opałowe pozyskane z wycinki drzew
z obszaru gminy Słubice w ilości ……………………………
4. Kupujący oświadcza, że nie wnosi uwag do jakości przedmiotu umowy, miejsca jego
składania oraz że posiada umiejętności oraz sprzęt umożliwiający odbiór, załadunek oraz
wywóz zakupionego drewna.
5. Cena sprzedaży została ustalona w wyniku przetargu ofertowego i wynosi: ………….zł
(słownie: ……………………… złotych 00/100).
6. Oferta Kupującego stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 2. 1. Drewno zostanie wydane kupującemu po podpisaniu umowy i dokonaniu całości
wpłaty na rachunek bankowy Gminy na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Sprzedającego, w dzień podpisania umowy.
2. Kupujący jest zobowiązany do dokonania odbioru i wywozu drewna z miejsca składowania
wskazanego z § 1 ust. 2 własnym załadunkiem i transportem (tj. na własny koszt) w ciągu
14 dni od daty podpisania umowy.
3. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o wszelkich przeszkodach,
które utrudniają lub uniemożliwiają z przyczyn niezależnych od Kupującego, dokonanie odbioru
oraz wywozu drewna z miejsca składowania wskazanego w § 1 ust. 2, w terminie do 3 dni od
wystąpienia przeszkody, przedstawiając Sprzedającemu w tym zakresie uzasadnienie wraz
z dowodami potwierdzającymi wystąpienie przeszkody. Brak zawiadomienia w tym zakresie
traktowane będzie jako zwłoka Kupującego.
4. Kupujący w terminie do 14 dni od dnia odbioru naprawi na własny koszt wszelkie powstałe
w czasie załadunku drewna uszkodzenia terenu.
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5. Kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkie skutki zdarzeń zagrażające zdrowiu
i życiu osób uczestniczących w załadunku drewna jak również szkody w mieniu osób trzecich
i obowiązany jest podjąć odpowiednie działania w celu zabezpieczenia tych osób przed
zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu i życiu oraz zabezpieczyć mienie przed wystąpieniem
szkody.
§ 3. 1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary
umowne.
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne:
a.za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust 2 w wysokości 50 zł za każdy
dzień zwłoki.
b.za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 10%
ceny sprzedaży brutto określonej w § 1 ust. 5.
3. Sprzedający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokości kar umownych na
zasadach ogólnych.
§ 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
stron.
Kupujący
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