
ZARZĄDZENIE NR 60/2015 
BURMISTRZA BORKU WLKP. 

Z DNIA 15 CZERWCA 2015 ROKU

w sprawie: zasad pozyskiwania i zbywania drewna pochodzącego 
z nieruchomości stanowiących mienie Gminy Borek Wlkp.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zarządzam, 
co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Zasady pozyskiwania i zbywania drewna pochodzącego 
z nieruchomości stanowiących mienie Gminy Borek Wlkp.” stanowiące 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Ochrony 
Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki 
Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BUR TRZ

mgr -ek Rożek

Opracował:
Mirosław Twardowski





Załącznik do Zarządzenia

Nr 60/2015

Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 15 czerwca 2015r.

Zasady pozyskiwania i zbywania drewna pochodzącego z nieruchomości 

stanowiących mienie Gminy Borek Wlkp.

§1

Zasady pozyskiwania i zbywania drewna z lasów gminnych.

1. Pozyskanie drewna z lasów gminnych należy dokonywać zgodnie z obowiązującym 

uproszczonym planem urządzania lasu.

2. Pozyskane drewno należy cechować i legalizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 roku 

w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania 

i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania 

drewna (Dz. U. z 1998, nr 36, poz. 201, z późn.zm.).

3. Pozyskanie drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego i mało wymiarowego, 

powinno odbywa się tylko pod nadzorem doraźnym leśniczego lasów gminnych.

4. W czasie prowadzonych prac leśnych z zakresu użytkowania, hodowli i ochrony lasu za 

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych odpowiada Wykonawca wyłoniony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.

5. Cenę sprzedaży ustala Referat Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki 

Gruntami i Gospodarki Komunalnej w oparciu o aktualne ceny drzew obowiązujące w 

sąsiadujących Nadleśnictwach tj.: Piaski, Krotoszyn, Jarocin.

W razie trudności ze zbytem drewna grożącym jego deprecjacją lub pogorszeniem jakości 

albo w wypadku konieczności szybkiego usunięcia drzew uszkodzonych wskutek klęski 

żywiołowej lub siły wyższej, Burmistrz Borku Wlkp. może obniżyć ustaloną cenę, jednak 

nie więcej niż o 50%.

6. Sprzedaż drewna pozyskanego z lasów gminnych odbywa się w trybie ustnego przetargu 

nieograniczonego.



7. Wydanie drewna następuje po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego wpłatę 

należności na konto Gminy Borek Wlkp.

§2

Zasady pozyskiwania i zbywania drewna z terenów gminnych nie będących lasami.

1. Pozyskanie drewna z terenów gminnych niebędących lasami należy dokonywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ochrony przyrody, po uzyskaniu decyzji zezwalającej na ich 

usunięcie, o ile jej uzyskanie jest prawem wymagane.

2. Wycinki i pozyskania drewna dokonuje Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie na 

podstawie zawartej umowy.

3. W czasie prowadzonych prac związanych z wycinką, za przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych odpowiada 

Wykonawca.

4. Pozyskane drewno z wycinki zostanie sprzedane w całości lub części Zakładowi 

Aktywności Zawodowej w Leonowie w oparciu o cenę ustaloną przez Referat Ochrony 

Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej na 

podstawie bieżącej analizy cen rynku. W przypadku zapotrzebowania na nieodpłatne 

przekazanie drewna, sprzedaży podlega pozostała część drewna pozyskana z wycinki.

5. Drewno pochodzące z wycinki drzew rosnących na terenach gminnych niebędących 

lasami kwalifikuje się ze względu na jego jakość jako drewno użytkowe lub opałowe.

6. Wydanie drewna następuje po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego wpłatę 

należności na konto Gminy Borek Wlkp.

§3

Nieodpłatne przekazanie drewna

1. Zarządzeniem Burmistrza Borku Wlkp. drewno pochodzące z nieruchomości 

stanowiących mienie gminne może być nieodpłatnie przekazywane na potrzeby związane 

z realizacją ustawowych zadań Gminy.

2. Drewno pozyskane z terenów gminnych może być nieodpłatnie przekazane na budowę, 

modernizację, remont szkół, świetlic, remiz OSP, obiektów sportowych oraz innych 

obiektów stanowiących własność komunalną, położonych na terenie gminy Borek Wlkp.

3. Drewno opałowe można zagospodarować poprzez nieodpłatne przekazanie podopiecznym 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej, na uzasadniony wniosek Kierownika tej placówki.



4. Nieodpłatne przekazanie może nastąpić także na rzecz organizacji, związków 

i stowarzyszeń działających na terenie gminy Borek Wlkp., które otrzymane drewno 

wykorzystają do celów ogólnodostępnych, służących mieszkańcom gminy.

5. Drewno może być także nieodpłatnie przeznaczone na ogrzewanie świetlic wiejskich, 

remiz OSP oraz wigwamów położonych na terenie gminy Borek Wlkp..

Wnioski w tej sprawie, składają do Burmistrza Borku Wlkp. zarządcy poszczególnych 

obiektów.

6. W przypadku klęsk żywiołowych i katastrof budowlanych na wniosek zainteresowanych 

mieszkańców gminy, drewno z nieruchomości stanowiących mienie gminne, 

Burmistrz Borku Wlkp. w drodze Zarządzenia może nieodpłatnie przeznaczyć w ilości 

do 10m3 na częściową likwidację skutków powstałych szkód.

7. Drewno przekazane nieodpłatnie, podlega wycenie zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym regulaminie.




