
ZARZĄDZENIE NR 24/2018
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie „Regulaminu nieodpłatnego przekazywania drewna pozyskanego
w lasach mienia Gminy Pysznica„

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zasady ogólne.

1. Ustalić regulamin przekazywania surowca drzewnego określonym dalej „drewnem” pozyskanym 
w lasach mienia gminnego Gminy Pysznica.

2. Drewno pochodzące z lasów mienia gminnego stanowi majątek ruchomy gminy, a jego wartość winna 
znaleźć odzwierciedlenie w dochodach własnych gminy.

3. Pozyskanie drewna następuje po uzyskaniu zezwolenia (decyzji) wydanego przez właściwy organ, na 
podstawie wniosków złożonych przez Wójta Gminy Pysznica, o ile uzyskanie zezwoleń jest prawem 
wymagane.

§ 2.  Przekazywanie drewna.

1. Przekazywanie drewna pozyskanego z lasu mienia gminnego Gminy Pysznica prowadzi Urząd Gminy 
w Pysznicy.

2. Organizacją przekazania drewna zajmuje się pracownik ds. gospodarowania nieruchomościami 
gminnymi w porozumieniu z innymi stanowiskami.

§ 3.  Przydział drewna.

1. Drewno przydziela Wójt Gminy Pysznica na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego do 
Urzędu Gminy w Pysznicy i zaopiniowanego uchwałą zebrania wiejskiego.

2. Do uchwały musi być dołączony protokół zebrania wiejskiego z listą obecności.

3. Odbiór drewna odbywał się będzie ze składu wg. wykazu odbiorczego drewna za kolejnością bez 
możliwości wyboru.

§ 4.  Przeznaczenie pozyskanego drewna

1. Pozyskane drewno w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie potrzeb gospodarczych Gminy 
Pysznica, w tym może być nieodpłatnie przekazane dla jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica, na cele 
związane z ich funkcjonowaniem.

2. Dopuszcza się nieodpłatne przekazywanie drewna lub jego zbycie po obniżonej cenie organizacjom 
społecznym, pozarządowym i innym, prowadzącym działalność kulturalną, leczniczą, oświatową, sportową lub 
turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych oraz kościelnym osobom prawnym 
mającym siedzibę na terenie gminy Pysznica.

3. Dopuszcza się nieodpłatne przekazywanie drewna osobom w trudnej sytuacji materialnej, za 
pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pomoc rzeczowa.

4. Pisemne wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica, organizacji, o których mowa w ust. 2 oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej gromadzi i rozpatruje Wójt Gminy Pysznica.

5. Brak wniosków, o których mowa w ust. 3 dopuszcza przeznaczenie drewna do sprzedaży 
zainteresowanym osobom lub podmiotom.

§ 5.  Zasady nieodpłatnego przekazywania drewna lub jego zbycia po obniżonej cenie.

1. Osobom dotkniętym klęską żywiołową (pożar, powódź) umożliwia się otrzymanie drewna tartacznego 
pochodzącego z lasu mienia Gminy Pysznica w ilości do 10 m3 (w zaokrągleniu do pełnych jedności), po 
odliczeniu kosztów pozyskania i zrywki.
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2. Każdorazowo zawierana będzie Umowa kupna- sprzedaży w której zostaną wyliczone koszty pozyskania 
i zrywki danej partii drewna według obowiązujących stawek.

3. Przekazanie drewna nastąpi po wpłaceniu na konto Urzędy Gminy kwoty należności wynikającej 
z obliczenia w/w kosztów.

4. Osoba poszkodowana ma obowiązek złożyć wniosek do Urzędu Gminy Pysznica, który powinien być 
zaopiniowany przez Sołtysa i Radę Sołecką danej miejscowości stwierdzający rzeczywisty stan faktyczny.

5. Do wniosku składanego przez osobę poszkodowaną należy dołączyć protokół z podjętą  uchwałą 
zebrania wiejskiego oraz protokół z akcji ratowniczej (Straż Pożarna) lub protokół z oszacowania szkód.

6. Osoby fizyczne w trudnej sytuacji rodzinnej i spełniające kryteria dochodowe, mogą ubiegać się 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o zapomogę na zakup drewna, po złożeniu odpowiedniego wniosku 
i udokumentowaniu swej sytuacji finansowej.

7. Przekazywanie drewna na cele sakralne będzie odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 3 
w ilości:  

·budowa i rozbudowa kościoła – do 50 m3

·odbudowa spalonego kościoła do 50 m3

·remont kościoła lub kaplicy- 5-10 m3.

8. Organizacje społeczne, pozarządowe i inne, prowadzące działalność kulturalną, leczniczą, oświatową, 
sportową lub turystyczną oraz kościelne osoby prawne mające siedzibę na terenie gminy Pysznica mogą nabyć 
za cenę obniżoną nie więcej niż o 99 % rzeczywistej wartości drewno pozyskane z lasu stanowiącego mienie 
Gminy Pysznica z przeznaczeniem na realizację ich celów ustawowych i statutowych.

9. Zbycie drewna po obniżonej cenie podmiotom o których mowa w ust. 8 odbywać się będzie zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 2, 3 i 7.

10. Przydział drewna na budynki (szkoły, świetlice) oraz budowle typu kładki i mosty będące w zarządzie 
Gminy odbywał się będzie po podjęciu uchwały zebrania wiejskiego wsi, w której znajdują się powyższe 
placówki i budowle.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Tadeusz Bąk
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