
Zarzadzenie Nr 0050.,V)".2013
Bunnistrza Ujazdu
z dnia 30.09.2013r.

w sprawie ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów bedacych wlasnoscia
Gminy Ujazd.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz U. z 200lr. Nr 142, poz.1591) zarzadzam co nastepuje:

§1
Ustalam zasady obrotu drewnem pozyskanym z terenów bedacych wlasnoscia Gminy Ujazd
w sposób okreslony w zalaczniku nr l do niniejszego zarzadzenia.

§2
Wykonanie zarzadzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony
Srodowiska, Rolnictwa i Dzialalnosci Gospodarczej w miejscu.

§3
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

- ---



Zalacznik nr I
do Zarzadzenia Burmistrza Ujazdu
Nr 0050..1ai2013 z dnia 30.09.2013r.

ZASADY OBROTU DREWNEM
pozyskanym z terenów bedacych wlasnoscia Gminy Ujazd.

l. Drewno pozyskane w ramach biezacej pielegnacji drzew, wiatrolomów, gminnej wycinki drzew
z terenów dzialek gminnych, rowów, zieleni, lasów i dróg bedacych wlasnoscia Gminy Ujazd moze
byc:

I) zabrane przez wykonawce dokonujacego wycinki drzew na zlecenie gminy w zamian za wyciecie
drzew, pociecie, transport oraz uprzatniecie terenu dzialki, na której rosly.

2) przekazane nieodplatnie na cele realizowane przez solectwa,
3) przekazane nieodplatnie osobom w trudnej sytuacji finansowej/m.in. wskazanym przez

Osrodek Pomocy Spolecznej w Ujezdzie,
4) przekazane nieodplatne na inne cele spoleczne w tym: szkolom, przedszkolom, ZGKIM,
5) sprzedane mieszkancom gminy, jezeli jego wartosc nie przekroczy 6000 EURO.

Sposób zbycia drewna bedzie wybierany indywidualnie dla kazdei sprawy.

2.W przypadku sprzedazy duzej ilosci drewna o wartosci powyzej 6000 EURO, sprzedaz nastapi w
przetargu ustnym lub pisemnym zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i
trybu gospodarowania skladnikami majatku ruchomego powierzonego jednostkom budzetowym,
zakladom budzetowym i gospodarstwom pomocniczym.

3.Ustala sie nastepujace ceny sprzedazy drewna opalowego:

I) Sortyment drewna lisciastego miekkiego
a) cena I m3 drewna opalowego pozyskanego przez Gmine Ujazd wynosi: I IOzl/ 1m3.

2) Sortyment drewna iglastego
a) cena I m3drewnaopalowego pozyskanego przez Gmine Ujazd wynosi Il0zl/ 1m3.

3).Sortyment drewna lisciastego twardego
a) cena 1m3 drewna opalowego pozyskanego przez Gmine Ujazd wynosi: I40zl/1m3.

Do cen drewna opalowego wyszczególnionego w ust. I doliczony bedzie podatek VAT zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

3. W okolicznosciach spornych za glówne kryteria wyboru odbiorców drewna przyjmuje sie:
l) w sytuacjach wskazanych w ust. Ipkt. 1),2),3)i4) interes wnioskodawcy np.
bliskie sasiedztwo gruntów, sytuacja materialna wnioskodawcy; kolejnosc zgloszen; badz inne
miejsce majace istotne znaczenie w danej sprawie.
2)w sytuacjach wskazanych w ust. Ipkt.5) kolejnosc zgloszen.

Uzasadnienie
Czynnosci wskazane niniejszym zarzadzeniem nie maja na celu korzysci finansowych.
Gmina Ujazd ustalila powyzsze zasady majac na uwadze wspieranie spolecznosci gminnej.


