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ZARZADZENTE NR B8M.0050.7?.2014
BURMISTRZA MIASTA SULEJOWEK

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie okreSlenia zasad gospodarowania drewnem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gmimym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.' ), zarz4dzam co nastQpuje :

$ l. Nidejsze zarzqdzenie ustala zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z
wiatrolom6w oraz wycinJ<i drzew rosn4cych na drogach gminnych i wewnQtrznych
zarz4dzanych pzez Miasto Sulej6wek oraz nieruchomodciach bqd4cych wlasnodci4 Miasta
Sulej6wek.

S 2. 1, Gospodarowanie drewnem pozyskanym z wycinki dzew rosn4cych na drogach
gminnych i wewnQtrznych zatzqdzanych przez Miasto Sulej6wek oraz nieruchomosciach
bqd4cych wlasnoSci4 Miasta Sulej6wek prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Urzgdu Miasta Sulej6wek zwany dalej ,,Referatem".

2. Referat zobowi4zanyjest do :
1) skladowania drewna, o kt6rym mowa w $ 1, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

pzed kadziezq,
prowadzenia rejeshu skladowanego drewna onz jego spuedaZy,
uydawania drewna.
3, Rejestr skladowanego drewna oraz jego splzedrty, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2,

powinien zawierai:
l) datQ dostarczenia drewna i miejscejego pozyskania (wycinki),
2) iloft i rodzaj dostarczonego drewna w m3,
3) datq sprzedazy drewna,
4) ilo$i sprzedanego drewna i cenq jednostkow4 za m3,
5) dane identyfikacyjne kupuj4cego drewno.

$ 3. Drewno, o Lt6rym mowa w $ 1, mozna zagospodarowai poprzez:
1) nieodplatne przekazanie drewna na opal osobom fizycznym wskazanym przez Miejski

Oirodek Pomocy Spolecznej, kt6re wystqtily z wnioskiem o udzielenie pomocy,
2) nieodplatne lub odplatne pEekazanie drewna organizacjom pozltku publicznego

dzialaj4cym rla terenie Miasta Sulej6wek,
3) spzedaz drewna osobom lizycznym lub prawnym w trybie pzetargu ustnego

nleogmniczonego.

$ 4. 1. Ogloszenie o spEedazy drewna w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Lrmieszcza siQ na stronie BIP Urzgdu Miasta Sulej6wek, na tablicach ogloszeri Urzqdu Miasta
Sulej6wek oraz w prasie lokalnej.

2. Ogloszenie, o kt6ry"m mowa w ust. I powimro^ zawierai nastQpuj4ce dane: ilogi
drewna ka2dego rodzaju w m', ceng wla;olawcz4 za 1 m' poszczeg6lnego rodzaju drewna,
termin i miejsce przetargu.
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$ 5. 1. Ustala siq ceny \ay'nola\Ncze za I m3 drewna przeznaczonego do sprzedady w
trybie przetargu ustnego nieograniczonego, w wysoko5ci :

1) drewno iglaste 130,00 zl plus obowiqzuj4cy podatek VAT,
2) drewno liSciaste miqkkie 100,00 zl plus obowi4zuj4cy podatek VAT,
3) drewno lisciaste twarde 140,00 zl plus obowi4Tuj4cy podatek VAT.

2. Ceny, o kt6rych mowa w ust. 1, obowi@uj4 r6\rnie2 w przypadku odplatnego
przekazania drewna organizacjom pozltku publicznego.

S 6. l. Usuwanie dzew mo2e odbywai siq poprzez potencjalnych nabywc6w drewna.
2. Usuwanie drzew pEez potencjalnego nabywcQ moze nast4pi6 po zawarciu pisemnej

umowy lub porozumienia.
3. W celu zabezpieczenia pokrycia naleZno{)ci z t}tl*u teminowego obni2enia pnia

pozostalego w ziemi po Sciqciu drzewa do wymaganej wysokoSci pobiera siQ kaucjQ w
wysokoSci:

l) 100 zl za pien o obwodzie poniz€j 60 cm,
2) 150 zl zapiei o obwodzie od 60 cm do 100 cm,
3) 200 zl zapiei' o obwodzie powy2ej 100 cm .

4. Przepis6wust.3 nie stosuje siq w przypadku usuwania drzewa z nieruchomosci,
o kt6rych mowa w S l, przez orgwizacle po2ltku publicznego.

$ 8. 1. Uchyla siq zarzAdzenie Nr 138 /2012 Bumistza Miasta Sulej6wek z dnia 19
wrze5nia 20 1 2 r. w sprawie okedlenia zasad gospodarowania drewnem

2. Wykonanie zatzqdzenia powierza sip Kierounikowi Referentu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Urzqdu Miasta Sulej6wek.

$ 9. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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