
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.342.2019
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie: określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z  nieruchomości administrowanych przez  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Zarządzenie  określa zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością 
Miasta Wodzisławia Śląskiego administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” 
w Wodzisławiu Śląskim zwanym dalej „MOSiR”.

2. Procedurę usunięcia drzew prowadzi MOSiR w związku z pracami porządkowymi, remontowymi, 
inwestycyjnymi lub innymi pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem administrowanych przez niego 
nieruchomości miejskich w wyniku których pozyskiwane jest drewno z wycinki drzew lub na skutek innych 
zdarzeń ( np. wiatrołomy, wywroty, posusze).

3. Usunięcie drzew następuje po uzyskaniu zezwolenia / pozwolenia wydanego przez właściwy organ, o ile 
uzyskanie zezwolenia / pozwolenia jest prawem wymagane. W przypadku, gdy przepisy prawa nie nakładają 
obowiązku uzyskania zezwolenia, wycinka drzew może nastąpić po uzyskaniu zgody właścicielskiej.

4. Po przeprowadzonej procedurze o której mowa w ust. 3 usunięciem drzew zajmuje się MOSiR we 
własnym zakresie, bądź na jego zlecenie Służby Komunalne Miasta lub inne podmioty trzecie.

§ 2. 

1. Drewno, o którym mowa w § 1 w pierwszej kolejności przeznacza się na sprzedaż osobom fizycznym oraz 
innym podmiotom na zasadach określonych w § 4.

2. Dopuszcza się możliwość przeznaczenia drewna na zaspokojenie potrzeb gospodarczych Miasta 
Wodzisławia Śląskiego poprzez nieodpłatne przekazanie jednostkom organizacyjnym Miasta Wodzisławia 
Śląskiego na cele związane z ich funkcjonowaniem lub organizacjom pozarządowym działającym na zasadach 
"non profit" na cele i zadania statutowe, w przypadku określonym w § 6.

§ 3. 

1. Drewno pozyskane z nieruchomości miejskich administrowanych przez MOSiR składowane jest na 
terenie MOSiR.

2. Drewno należy pomierzyć celem ustalenia ilości pozyskanego drewna, określić gatunek, a także ocenić jego 
jakość.

3. Z obmiaru i oceny jakościowej sporządza się Wykaz Odbiorczy Drewna stanowiący załącznik nr 1.

4. Wykaz Odbiorczy Drewna sporządza się:

1) w przypadku wycinki drzew bądź usuwania drzew, w tym złomów i wywrotów, wiatrołomów wykonywanej 
przez Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego na zlecenie MOSiR - w trzech egzemplarzach, 
z których jeden pozostaje w aktach komórki merytorycznej MOSiR zlecającej wycinkę bądź zajmującej się 
usunięciem wywrotów i złomów, drugi w księgowości MOSiR, trzeci w Służbach Komunalnych Miasta 
Wodzisławia Śląskiego,

2) w przypadku wycinki bądź usuwania drzew, w tym złomów, wywrotów i wiatrołomów wykonywanej przez 
MOSiR we własnym zakresie- w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach komórki 
merytorycznej MOSiR zlecającej wycinkę, a drugi w księgowości MOSiR.
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3) w przypadku wycinki bądź usuwania drzew, w tym złomów, wywrotów i wiatrołomów wykonywanej przez 
podmiot trzeci na zlecenie MOSiR - w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach komórki 
merytorycznej MOSiR zlecającej wycinkę, drugi w księgowości MOSiR, a trzeci dla podmiotu, który otrzymał 
zlecenie.

5. Wykaz Odbiorczy Drewna sporządza wyznaczony pracownik MOSiR.

6. Wykaz Odbiorczy Drewna stanowi podstawę do przyjęcia drewna na stan.

7. Pozyskane drewno podlega wpisowi do Ewidencji pozyskanego drewna, którego wzór stanowi załącznik nr 
2 do niniejszego zarządzenia.

8. Ewidencję pozyskanego drewna z nieruchomości o których mowa w niniejszym zarządzeniu prowadzi 
MOSiR.

§ 4. 

1. Sprzedaż drewna dokonywana przez MOSiR następuje według przelicznika 75% obowiązującego cennika 
detalicznego Nadleśnictwa Rybnik - Lasy Państwowe, z zastrzeżeniem § 5.

2. Sprzedaż drewna odbywa się na wniosek zainteresowanego lub z urzędu w formie ogłoszenia o sprzedaży 
drewna.

3. Ogłoszenie o sprzedaży drewna winno być umieszczone minimum 5 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
MOSiR oraz na jego stronie internetowej.

4. W razie trudności ze zbyciem drewna grożących jego deprecjacją lub pogorszeniem jakości albo w wypadku 
konieczności szybkiego usunięcia drzew uszkodzonych wskutek klęski żywiołowej lub siły wyższej, Dyrektor 
MOSiR może obniżyć cenę określoną w ust. 1, przy czym cena ta nie może być niższa niż równowartość 50% 
obowiązującego cennika detalicznego Nadleśnictwa Rybnik Lasów Państwowych.

5. Sprzedaż drewna odbywa się w formie umowy cywilno - prawnej.

6. Wydanie drewna może nastąpić po uiszczeniu należności za drewno.

7. Z tytułu sprzedaży wystawiana jest faktura VAT.

8. Procedurę sprzedaży prowadzi MOSiR.

§ 5. 

1. Drewno pochodzące z wycinki wykonywanej przez podmioty trzecie na zlecenie MOSiR może zostać 
sprzedane temu podmiotowi w rozliczeniu wartości drewna oraz usługi.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 sprzedaż drewna następuje według przelicznika 75% obowiązującego 
cennika detalicznego Nadleśnictwa Rybnik - Lasy Państwowe lub w oparciu o indywidualną wycenę rzeczoznawcy 
majątkowego (wycena brakarska). § 4 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca wystawi MOSiR fakturę za wykonaną usługę, a MOSiR wystawi wykonawcy fakturę za 
sprzedaż drewna.

§ 6. 

1. Nieodpłatne przekazanie drewna, o którym mowa w § 1 jednostkom organizacyjnym Miasta Wodzisławia 
Śląskiego na cele związane z ich funkcjonowaniem oraz organizacjom pozarządowym działającym na zasadach 
"non profit" na cele i zadania statutowe związane z ich funkcjonowaniem odbywa się na wniosek jednostki lub 
organizacji. We wniosku należy wskazać ilość potrzebnego drewna oraz cel, na jaki drewno zostanie 
wykorzystane.

2. Wniosek kierowany jest do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego za pośrednictwem MOSiR.

3. W przypadku wyrażenia zgody przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego na nieodpłatne przekazanie 
drewna, przekazanie następuje Protokołem z wydania drewna, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

4. Jednostka organizacyjna lub organizacja pozarządowa na rzecz której ma nastąpić przekazanie drewna 
zobowiązana jest zapewnić odbiór i transport drewna we własnym zakresie i na własny koszt.
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§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOSiR „ Centrum” w Wodzisławiu Śląskim.

 

Prezydent Miasta

Mieczysław Kieca
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR-I.0050.342.2019

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2019 r.

Miejsce pozyskania: .........................................  nr działki .............................

Data pozyskania: ................................

Gatunek drewna Rodzaj
opałowe (O) / 
użytkowe (U)

Ilość drewna w 
m3

Wartość netto zł 
za 1m3

Wartość drewna 
netto w zł

Stawka VAT w 
%

Wartość drewna 
brutto w zł

Uwagi

Sporządził: ............................................ dnia .....................

Zatwierdził: ............................................ dnia........................
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR-I.0050.342.2019

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2019 r.

Ewidencja pozyskanego drewna

Miejsce 
pozyskania 

drewna

Rodzaj 
drewna

Ilość w m3 Wartość 
netto drewna

w zł

Wartość 
brutto 
drewna

w zł

Sposób 
zagospodarowania

Data zbycia Oznaczenie 
nabywcy

Dokument 
rozchodu
(umowa, 

protokół itp)

Uwagi
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR-I.0050.342.2019

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2019 r.

Protokół z wydania drewna

spisany dnia .............................................

Jednostka wydająca drewno, reprezentowana przez: .................................................................................

Jednostka odbierająca drewno: ..................................................................................................................... reprezentowana przez 
....................................................................................................................................

Nr WOD Ilość w m3 Wartość drewna netto w zł Wartość drewna brutto w zł Opałowe (O) / Użytkowe (U)

...................................... .........................................

podpis osoby wydającej podpis osoby odbierającej
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