Uchwała Nr V/46/2007
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 28 luty 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad pozyskania, odbioru i organizacji sprzeda y drewna
pochodz cego z lasów mienia gminnego Gminy Lubaczów.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pó niejszymi zmianami)
Rada Gminy Lubaczów
postanawia, co nast puje:
§1
1. Pozyskanie drewna w poszczególnych kompleksach lasów gminnych (wsiach) nale y
dokonywa zgodnie z obowi zuj cym uproszczonym planem urz dzenia lasu.
2. Le niczy lasów gminnych przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy w terminie
do 5 listopada ka dego roku plan zada gospodarczych w lasach gminnych na
nast pny rok uzgodniony z Nadle nictwem Lubaczów, uwzgl dniaj cy w
szczególno ci plan
pozyskania drewna, odnowie , zalesie , piel gnacji i prac z
zakresu ochrony lasu.
3. Plan pozyskania drewna opiera si na sporz dzonych przez le niczego szacunkach
brakarskich wykonanych w roku poprzedzaj cym planowane pozyskanie drewna.
§2
1. Pozyskane drewno nale y cechowa i legalizowa zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 24 lutego
1998 roku w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urz dze do
cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzaj cego legalno
pozyskania drewna.
2. Pozyskanie drewna wielkowymiarowego, redniowymiarowego i małowymiarowego,
powinno odbywa si tylko pod nadzorem dora nym le niczego lasów gminnych lub
etatowego stra nika lasów gminnych. W czasie prowadzonych prac le nych z zakresu
u ytkowania, hodowli i ochrony lasu za przestrzeganie przepisów i zasad
bezpiecze stwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpo arowych odpowiada
wyłoniony w trakcie przeprowadzanych przetargów Wykonawca.
§3
1. Terminy wydatku zakupionego drewna ustala si w poszczególnych miejscowo ciach
nast puj co:
roda: Opaka, Szczutków, Krowica Lasowa, D browa, Lisie Jamy, Wólka Krowicka,
Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Budomierz i Młodów,
- pi tek: Basznia Dolna, Basznia Górna, Podlesie, Tymce, Zału e, Borowa Góra
i Bałaje.
2. Wydatek drewna odbywa si na podstawie:

1) Wykazu odbiorczego drewna sporz dzonego na podstawie obowi zuj cych norm
przez le niczego lasów gminnych i zatwierdzonego przez Wójta Gminy lub osob
przez niego upowa nion .
2) Po zatwierdzeniu wykazów odbiorczych i spełnieniu procedur obiegu dokumentów
le niczy lasów gminnych wypisuje asygnaty /magazyn wyda/ zatwierdzone przez
Wójta Gminy lub osob przez niego upowa nion , po uprzednim dokonaniu
zapłaty zgodnie z zarz dzeniami Wójta Gminy Lubaczów w sprawie sprzeda y
drewna z lasów mienia gminnego i w sprawie ustalenia cen za drewno
pozyskiwane z lasów mienia gminnego na dany kwartał.
3. Wydatku drewna dokonuje le niczy lasów gminnych lub etatowy stra nik lasów
gminnych, odnotowuj c ilo
wydanego drewna oraz dokładn dat
i godzin
wydatku na odwrocie asygnaty.
4. Le niczy lasów gminnych ma obowi zek w terminie co najmniej 2 tygodnie przed
planowanym pozyskaniem i sprzeda
drewna poinformowa o tych faktach
miejscowego sołtysa oraz wywiesi w tej sprawie informacj na tablicy ogłosze
w sołectwie i Urz dzie Gminy.
§4
1. Ustala si kolejno

sprzeda y drewna z lasów mienia gminnego:

1) mieszka cy wsi i przedsi biorcy mieszkaj cy i maj cy siedzib w miejscowo ci,
w której pozyskiwane jest drewno,
2) mieszka cy i przedsi biorcy z pozostałych miejscowo ci Gminy Lubaczów,
3) pozostali odbiorcy.
§5
1. Sprzeda drewna z lasów mienia gminnego nast puje po dokonaniu zapłaty za nabyte
drewno w kasie Urz du Gminy Lubaczów.
2. Sprzeda drewna z odroczonym terminem płatno ci mo e by dokonana jednorazowo
do kwoty 12.000 zł brutto (słownie: dwana cie tysi cy złotych) z terminem płatno ci
nie dłu szym ni 21 dni.
3. Kolejna sprzeda drewna, kupuj cemu drewno z odroczonym terminem płatno ci
mo e by dokonana po wpłaceniu w okre lonym w ust. 2 terminie, nale no ci za
drewno z poprzedniego zakupu.
§6
1. Zarz dzeniem Wójta Gminy drewno z lasów mienia gminnego mo e by nieodpłatnie
przekazywane na potrzeby zwi zane z realizacj ustawowych zada gminy.
2. Drewno pozyskane z lasów mienia gminnego mo e by nieodpłatnie przeznaczone
w ilo ciach wynikaj cych z materiałowego zestawienia sporz dzonego przez
projektanta lub merytorycznego pracownika na budow , modernizacj , remonty szkół,
budynków GOK, wietlic, remiz OSP, obiektów sportowych, mostów, urz dze p.
po . oraz innych obiektów stanowi cych własno komunaln , poło onych na terenie
Gminy Lubaczów.
3. Drewno z lasów mienia gminnego mo e by tak e nieodpłatnie przeznaczone na
ogrzewanie wietlic wiejskich, remiz OSP oraz szkół i przedszkoli, poło onych na
terenie Gminy Lubaczów. Wnioski w tej sprawie, składaj do Wójta Gminy, zarz dcy
poszczególnych obiektów.
4. W przypadku kl sk
ywiołowych i katastrof budowlanych na wniosek
zainteresowanego mieszka ca sołectwa, drewno z lasów mienia gminnego Wójt
Gminy w drodze Zarz dzenia mo e nieodpłatnie przeznaczy w ilo ci do 5 m3 na

cz ciow likwidacj skutków powstałych szkód. Decyzj o przeznaczeniu wi kszej
ilo ci drewna podejmuje Rada Gminy.
5. Wydatek drewna przekazywanego nieodpłatnie odbywa si na zasadach okre lonych
w § 3 punkt 1, 2 i 3.
§7
Upowa nia si Wójta Gminy do przeklasyfikowania oraz przeceny drewna w nast puj cych
przypadkach:
1) uzasadnionej reklamacji dotycz cej jako ci zakupionego drewna,
2) w innych przypadkach wynikaj cych z obni enia jako ci drewna.
§8
Hodowl , ochron oraz u ytkowanie lasu nale y przeprowadza zgodnie z uproszczonym
planem urz dzenia lasu w ramach zaplanowanych rodków bud etowych.
§9
Wykonanie uchwały zleca si Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 10
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza si
Lubaczów.

Komisji Rolnictwa Rady Gminy

§ 11
Traci moc uchwała Nr XXVII/275/2001 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad pozyskania, odbioru i organizacji sprzeda y drewna pochodz cego
z lasów mienia gminnego Gminy Lubaczów, uchwała Nr XXXII/315/2001 Rady Gminy
Lubaczów z dnia 5 pa dziernika 2001 r. zmieniaj ca uchwał Nr XXVII/275/2001 Rady
Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad pozyskania, odbioru
i organizacji sprzeda y drewna pochodz cego z lasów mienia gminnego Gminy Lubaczów
i uchwała nr XXXII/325/2006 Rady Gminy Lubaczów z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniaj ca
uchwał Nr XXVII/275/2001 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie
ustalenia zasad pozyskania, odbioru i organizacji sprzeda y drewna pochodz cego z lasów
mienia gminnego Gminy Lubaczów.
§ 12
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłosze
w Urz dzie Gminy Lubaczów oraz w sołectwach.

PRZEWODNICZ CY RADY
Roman Cozac

