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w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarki drewnem pochodzqcym
z wycinki drzew i usuwania wiatrolom5w oraz zlom6w na gruntach stanowiqcych
wlasno56 gminy Czerwionka-Leszczyny

Dzial$qc na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorzqdzie gminnym ( tekst
jednolity Dz. U.22018 r., poz.944 z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastq Puje :

sl
Wprowadzic regulamin gospodarki drewnem pochodzqcym z wycinki drzew
i usuwania wiatrolom6w oraz zlom6w na gruntach stanowiqcych wlasno6d gminy

Czerwionka-Leszczy ny.
Upowa2nic naczelnik6w wydzial6w Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
kierownik6w jednostek organizacyjnych oraz strony um6w na nieruchomoSciach
przekazanych w posiadanie zalezne do przekazania drewna pochodzqcego

z wycinki drzew usuwania wiatrolom6w i zlom6w powstalych podczas prac

remontowych, inwestycyjnych oraz wynikajqcych z bie2qcego utrzymania, na plac

magazynowy Zarzqd Dr6g i Slu2b Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach przy

ul. Polnej 6.
Upowa2nia siq Zarzqd Dr6g i Sluzby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach
do magazynowania, zbywania drewna, o kt6rym mowa w ust. 1.

s2

Wykonanie zarzqdzenia powierza siq naczelnikom wydzial6w Urzqdu Gminy

i Miasta Czerwionka-Le szczyny oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BUR[IISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszczyny
Zalqcznik nr 1 a r,^,
do Zarzqdzenia nr . !-iY...l 18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionkr-Leszczyny
z dnia ...9... k.h.M-.........2018 t.

a

Regulamin
gospodarki drewnem pochodzqcym z wycinki drzew i usuwania wiatrolom6w oraz zlom6w

na gruntach stanowiqcych wlasno66 gminy Czerwionka-Leszczyny

Rozdzial I

Postanowienia wstepne

s1

llekroi w niniejszym regulaminie jest mowa o :

1) ,,Drewnie", nale2y przez to rozumiei surowiec drzewny otrzymywany
z drzew Sciqtych podczas prowadzonych prac remontowych, inwestycyjnych
lub prac tui4zanych z bie2qcym utzymaniem gminy przez wydziaty Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otaz na terenach gminnych, a takze
drzew, kt6re stanowily wywroty lub zlomy.

2) ,,Dysponencie nr 1", nale|y przez to rozumie6 Wydzialy Urzgdu Gminy
i Miasta Czenalonka-Leszczyny, jednostki organizacyjne Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyn oaz strony um6w na nieruchomo6ciach przekazanych
w posiadanie zalezne, realizujqcych zadania z zakresu prac remontowych,
inwestycyjnych lub prac zwiqzanych z bie2qcym utrzymaniem teren6w gminy
Czeruionka-Leszczyny, a kt6re pozyskaly drewno w wyniku wycinki dzew
lub na skutek innych zdarzeri.

3) ,,Dysponencie nr 2", nale|y przez to rozumie6 Zarzqd Dr6g i Slu2by
Komunalne w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polna 6, zwanym w dalszej
czgSci niniejszego regulaminu,,ZDiSK".

4) ,,Magazynie ZDiSK", nale2y pzez to rozumie6 plac skladowy mieszczqcy
siq przy ul. Polnej 6 w Czeruvionce-Leszczynach .

5) ,,Wykonawcy", nale2y przez to rozumie6 podmiot, kt6remu Dysponent nr 1

zleci przeprowadzenie prac zwiqzanych z wycinkq i transportem drewna
z miejsca pozyskania do magazynu ZDiSK.

6) ,,ZD|SK", naleZy przez to rozumied Zarzqd Dr6g i Slu2by Komunalne
w Czerwionce-Leszczynach

1.

s2

Dysponent nr 1 odpowiada za wycigte drewno od momentu zlecenia rob6t
zwi4zanych z usunigciem drzew Wykonawcy, do czasu protokolarnego przekazania
pozyskanego drewna do magazynu ZD|SK.
ZD|SK staje sie dysponentem i ponosi odpowiedzialnosC za drewno dostarczone
przez Dysponenta nr 1 od momentu protokolarnego przyjgcia drewna do magazynu
ZD|SK do czasu jego zbycia.
Za prowadzenie gospodarki magazynowej oraz zbywanie drewna na zasadach

2.

3.



okreSlonych w niniejszym regulaminie odpowiada Dysponent nr 2. Gospodarkg
magazynowq prowadzi sig zgodnie z treSciq $ 13 instrukcji kontroli i obiegu
dokument6w wprowadzonq zarzqdzeniem Dyrektora Zarzqdu Dr6g i Slu2b
Komunalnych nr 912017 z dnia 13 marca 2017 roku.

4. Usuwanie drzew z teren6w, kt6re nie zostaly przekazane w trwaly zarzqd lub inne
zalezne posiadanie wykonuje ZDiSK.

5. Klasyfikacji drewna i jego wyceny na podstawie zalqcznika nr 1 do niniejszego
regulaminu dokonuje upowa2niony pracownik ZD|SK oraz pracownik Wydzialu
Mienia iGeodezji Urzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny na terenach,
o kt6rych mowa w ust. 4 z wylqczeniem teren6w objqtych ochronq konserwatorskq,
ztym 2e w ka2dym przypadku, gdy:

1) wystqpuje posusz lub zgnilizna drewna obejmujqcego co najmniej 30%
objgtoSci drewna,
2) wystgpujq liczne krzywizny lub skrgcenia,
3) drewno pozyskano w wyniku usunigcia drzewa bez mozliwo6ci wycigcia
i polo2enia jego pnia (klody) w calo5ci,

drewno zostaje zakwalifikowane jako drewno opalowe.

Rozdzial ll
Zasady przekazywania drewna pomiqdzy dysponentam i
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1. Dysponent nr 1 przed przystqpieniem do prac remontowych, inwestycyjnych lub

zwiqzanych z bie2qcym utrzymaniem nieruchomoSci, w trakcie kt6rych planowane
jest pozyskanie drewna pochodzqcego z wycinki drzew, na bie2qco przekazuie
Dysponentowi nr 2 ,,Wykaz drewna podlegajqcego wycince " zawierajqcy dane
dotyczqce:
1) planowanego terminu przekazania drewna,
2) nazwe przedsigbiorcy dokonujqcego usunigcia drzew,
3) odpowiedzialnego za przekazanie drewna,
4) miejsca wycinki drzew,
5) iloSci sZuk wycinanych drzew z podzialem na gatunki drzew,
6) datq sporzqdzenia.
Wz6r wykazu drewna polegajqcego wycince stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.

2. W zwiqzku z przekazaniem drewna Dysponentowi nr 2 zostaje sporzqdzony
protokol przekazania drewna podpisany przez Dysponenla nr 2 oraz Wykonawcq.

3. Sporzqdzenie protokolu przekazania drewna lezy po stronie Dysponenta nr 2.
W protokole nale2y uwzglqdnid:
1) datq sporzqdzenia protokolu,
2) datg pzekazania drewna,
3) iloSi przekazanego d rewna
4) pochodzenie drewna,
5) nazwq jednostki przekazujqcej,
6) nazwq Wykonawcy.
Wz6r protokolu przekazania drewna stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.

4. Kopiq protokolu, o kt6rym mowa w ust. 2 Wykonawca przekazuje Dysponentowi
5. Dysponent nr 2 ka2dorazowo wska2e Wykonawcy miejsce skladowania drewna

uwzglqdniajqc konieczno6d sortowania drewna ze wzglqdu na :



1) poszczeg6lne gatunki drzew
2) asortymenty drewna, w tym rodzaje drewna u2ytkowego i drewna opalowego,
3) miejsce pochodzenia drewna,

6. Rozladunku drewna w magazynie ZDiSK dokonuje Wykonawca stosownie do
wytycznych pracownika ZD|SK.

7. Przyjmowanie drewna do magazynu ZD|SK odbywa sig w dni robocze
w godzinach pracy ZDiSK.

Rozdzial lll
Warunki zbywania d rewna
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1. Cena za poszczeg6lne sortymenty drewna ustalana jest wedle obowiqzujqcego na
dany okres cennika Nadle6nictwa Rybnik.

2. Cena, o kt6rej mowa w ust.1 bgdzie corocznie publikowana do 1 5. lutego na
stronach BIP Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz tablicy ogloszefi
ZDiSK.

3. W pzypadku braku nabywc6w lub utraty przez drewno wlasno6ci u2ytkowych, na
podstawie decyzji Dysponenta nr 2 drewno mo2e zostai przekwalifikowane na
drewno opalowe, natomiast drewno opalowe poddane procesowi unieszkodliwienia
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w tym zakresie.

Rozdzial lV
Tryb postgpowania przy zbywaniu drewna
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1. Sprzeda2 drewna nastqpuje w miarq jego pozyskiwania na podstawie pisemnego
wniosku, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

2. W przypadku wplywu dw6ch lub wiqkszej liczby wniosk6w na to samo drewno,
jednorazowa iloSd drewna sprzedanego na tzecz jednej osoby nie mo2e
przekroczyb 10 m3, z zastrze2eniem $ 6 ust. 2.

3. Wplat naleZnoSci za drewno dokonuje sig w got6wce lub przelewem na konto
dochod6w ZDiSK.

4. Dopuszcza sig mo2liwoSci nieodplatnego przekazania drewna na tzecz .

1) jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

5. Nieodptatne pzekazanie drewna odbywa sig na uzasadniony wniosek strony za
pisemnq zgodq Burmistza. Wz6t wniosku o nieodplatne przekazanie drewna
stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

6. Za wlaSciwe, zgodne z wnioskiem zagospodarowanie nieodplatnie otrzymanego
drewna odpowiada wn ioskodawca.

s6

1. Zlo2one wZDISKwnioski, o kt6rych mowa w $ 5 ust.1 oraz $ 6 ust.2 rozpatruje siq
w kolejno5ci wptywu, z zastzezeniem ust. 2, wyznaczony pracownik ZD|SK
i przekazuje do zatwierdzenia dyrektorowi ZD|SK.



2.

3.

1.

2.

Wnioski jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
realizowane sq w pierwszej kolejno6ci.
Podstawq do wydania drewna z magazynu ZDiSK jest:
1) w przypadku sprzeda2y drewna- pozytywnie rczpatzony wniosek, o kt6rym

mowa w $ 5 ust.1 oraz kopia dowodu wplaty nale2no6ci za drewno;
2) w przypadku nieodplatnego przekazania drewna- pozytywnie rczpatzony

wniosek, o kt6rym mowa w ust.2.

Rozdzial V
Postanowienia koicowe
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Dysponent nr 1 zobowiqzany jest do prowadzenia rejestru rzeczowego
przekazanego drewna.
Dysponent nr 2 zobowiqzany jest do:
1 ) prowadzenia rejestru rzeczowego i finansowego magazynowanego drewna,
2) skladania do 5. lutego ka2dego roku sprawozdania Burmistrzowi Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny z prowadzonej gospodarki drewnem za poprzedni rok
kalendarzowy.
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Zalqcznik nr 1

do regulaminu

(pieczqtka naglowka)

Wykaz drzew podlegajqcych wycince nr

Planowany termin przekazania drewna na magazyn Zarzqdu Drog i Sluzb
Komunalnych ..
Nazwa przedsigbiorcy prowadzqcego wycinkq

lmiq, nazwisko, nr telefonu kontaktowego do przedstawiciela przedsiqbiorcy
prowadzqcego wycinkQ ..
lnformacja dotyczqca drzewa:

1.

2.

3.

4.

Miejsce usunigcia drzew
(adres)

Gatunek drzewa llo5c szt. drzew

I

I

I

(pod pis osoby sporzqdzajAcej)

4.

5.

t

1.

6.

8.

e. l



Zalqcznik nr 2
do regulaminu

(pieczqtka naglowka)

Protokol przekazanaa drewna nr ...

Data przekazania drewna.
Nazwa jed nostki przekazilqcej drewno:

3. Nazwa Wykonawcy prowadzEcego wycinkq/dostarczajqcego drewno:

1.

2.

4. lnformacja dotYczqca drzewa:

Miejsce
pozyskanego

drewna

Rodzaj drewna WartoSc pozyskanego drewna
lloSc drewna

wm3 Bruttoopalowe u2Ytkowe

(imiq i nazwisko przekazujqcego drewno) (podpis przekazujqcego drewno)

4. I

8. 1 ;
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Wniosek o nieodplatne przekazanie drewna

Zwracam siq z proSbq o nieodplatne przekazanie drewna opalowego/u2ytkowego-)

lil'"*I , -l-i:':l '-iatvecz

(nazwa jednostki)

Uzasadnienie

::::::::::::::::::::::

o6wiadczam, i2 jestem Swiadom/a pelnej odpowiedzialno6ci za wlasciwe, zgodne

z niniejszym wnioskiem zagospodarowanie nieodplatnie otrzymanego drewna'

Zalqcznik nr 3
do regulaminu

(podpis wnioskodawcY)

Spos6b rozpatrzenia wniosku

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie:

tp"JJi. prr""*.ix" ioisij

Zatwierdzam:

(il;i;;;';ki.;;2DisKi

") niepotrzebne skre6li6
.;; podad gatunek drzewa lub wpisai : ,'Bez znaczenia"



Zal4czniknr 4
do regulaminu

imiq i nazwisko
lub nazwa wnioskodawcy

Wniosek o sprzeda2 drewna

Zwracam sig z proSbq o sprzedanie mi drewna opalowego/u2ytkowego.)
9atunku........... .....-.) w ilo6ci ..................m3.

Spos6b rozpatrzenia wniosku

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie:

(podpis pracownika ZDiSK)

Zatwierdzam'.

(podpis dyrektora ZDiSK)

.) niepotrzebne skreSli6

.-) poda6 gatunek drzewa lub wpisai : ,,Bez znaczenia"


