
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.116.2022 
WÓJTA GMINY TURAWA  

z dnia 27.07.2022 r. 

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów stanowiących mienie 

Gminy Turawa, wycinki drzew w tym usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości 

będących własnością Gminy Turawa oraz w sprawie regulaminu sprzedaży i ustalania cen 

drewna  

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022., poz. 559 ze zm. ), zarządzam, co następuje:  

                                                                      § 1. 

Ustala się zasady gospodarowania drewnem pozyskanym w wyniku wycinki drzew stojących oraz 

złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Turawa.  

 
                                                                      § 2. 

Usunięcie drzew, złomów i wiatrołomów następuje po uzyskaniu stosownego zezwolenia (decyzji) 

wydanego przez właściwy Organ, na podstawie wniosków złożonych przez Wójta Gminy Turawa, o ile 

uzyskanie zezwoleń jest prawem wymagane.  
                                                                      § 3. 

Drzewa, złomy i wywroty do usunięcia wskazuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy Turawa           

w związku z :  
1.) Zabiegami utrzymania lub uporządkowania zieleni na nieruchomościach stanowiących własność 

lub będących w zarządzie Gminy Turawa. 
2.) Realizacją inwestycji przez Gminę Turawa. 
3.) Interwencyjnym usuwaniem bieżących zagrożeń. 

 

                                                                       § 4. 

Ustala się minimalną cenę sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub      

w zarządzie Gminy Turawa, określoną w załączniku nr 1 (cennik drewna) do niniejszego zarządzenia. 
 

                                                                       § 5. 

1. Drewno pozyskane z terenów gminnych może zostać zagospodarowane w następujący sposób:  
1.) Wykorzystanie na potrzeby własne Gminy;  
2.) Sprzedaż osobom fizycznym lub osobom prawnym;  
3.) Nieodpłatne przekazanie Radom Sołeckim oraz organizacjom pozarządowym na cele 

ogólnospołeczne realizowane na terenie Gminy Turawa  
4.) Nieodpłatne przekazanie jednostkom, takim jak szkoły, biblioteki, ochotnicza straż pożarna na 

cele związane z ich funkcjonowaniem;  
2. Dopuszcza się nieodpłatne przekazanie drewna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turawie  
 

                                                                          § 6. 

1. Wycinki i pozyskania drewna w ramach prac leśnych, inwestycji, remontów i działań związanych       

z bieżącym utrzymaniem, modernizacją bądź konserwacją, realizowanymi przez Gminę Turawa dokonuje 

na zlecenie Wykonawca wyłoniony w formie przewidzianej prawem.  
2. Wykonawca jest zobowiązany po przygotowaniu i ułożeniu drewna w regularne stosy lub mygły, do 

zawiadomienia pracownika Urzędu Gminy Turawa odpowiedzialnego za gospodarkę drewnem, który 

niezwłocznie ustali termin dokonania odbioru drewna przygotowanego do sprzedaży. Komisja składająca 

się z przedstawiciela Wykonawcy i pracownika Urzędu Gminy Turawa sporządzi z oględzin protokół 

przekazania (PZ) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.  



3. Sporządzony protokół stanowi podstawę wpisu pozyskanego drewna do ewidencji, która zostaje 

sporządzona na dany rok kalendarzowy w formie elektronicznej.  
4. Nieodpłatne przekazanie Radom Sołeckim oraz organizacjom pozarządowym na cele ogólnospołeczne 

realizowane na terenie Gminy Turawa i jednostkom, takim jak szkoły, biblioteki, ochotnicza straż 

pożarna na cele związane na ich funkcjonowaniem odbywa się na wniosek zainteresowanych złożony do 

Wójta Gminy Turawa.  
5. Sprzedaż drewna osobom fizycznym lub prawnym odbywa się dla zainteresowanych na ich wniosek, 

którego wzór stanowi załącznik nr 4, poprzez wystawienie przez uprawnionego pracownika Urzędu 

Gminy w Turawie faktury VAT, na podstawie dokumentu wydania (WZ), którego wzór stanowi 

załącznik nr 3. 
 
                                                                           § 7. 

1. Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna własnym staraniem z terenów lasów Gminy Turawa 

obowiązane są do złożenia wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 4, który z kolei stanowi podstawę 

do uzyskania zezwolenia na samowyrób, którego wzór stanowi załącznik nr 5.  

2. Zezwolenie na samowyrób wydaje upoważniony pracownik Urzędu Gminy Turawa, po uzgodnieniach 

na gruncie, które obejmują: 

a) wskazanie miejsca - lokalizację wykonywanej pracy (oddział, pododdział), 

b) rodzaje sortymentów, 

c) przewidywaną ilość drewna do pozyskania, 

d) termin wykonywania prac, 

e) oświadczenie otrzymującego zezwolenie o znajomości przepisów BHP i P-poż, obowiązujących 

przy wykonywaniu prac leśnych. 

3. Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna własnym staraniem z terenów Gminy Turawa nie 

będących lasem, składają stosowny wniosek do Wójta Gminy Turawa.  
4. Usuwanie drzew przez potencjalnego nabywcę z terenów nieleśnych Gminy Turawa, może nastąpić po 

zawarciu pisemnej umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.  
5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika określonego w § 3, że wartość pozyskanego drewna         

z gruntów nieleśnych, jest niższa od wartości robocizny związanej z jego pozyskaniem, drzewo może 

zostać usunięte przez zainteresowaną osobę fizyczną nieodpłatnie, w zamian za poniesiony nakład pracy  

i uprzątnięcie terenu (kosztem nabywcy).  

 
                                                                            § 8. 

Należność za zakupione drewno płatna jest na rachunek bankowy Gminy Turawa na podstawie 

wystawionej faktury VAT.  

 
                                                                             § 9. 

Środki uzyskane ze sprzedaży drewna stanowią dochód Gminy Turawa. 

  

    § 10. 

1. Surowiec drzewny pozyskany w lasach Gminy Turawa, podlegający sprzedaży jest zgodny                          

z obowiązującymi warunkami technicznymi mającymi zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca 

drzewnego, publikowanymi na stronie: https://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/index_html 

2.  Ceny detaliczne drewna są cenami loco las po zrywce (za wyjątkiem samowyrobu), za 1 m
3
. 

3.  Cennik detaliczny na drewno jest dostępny powszechnie w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej 

[BIP Turawa], oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Turawie.  

4. W przypadku trudności ze zbyciem drewna grożącym jego deprecjacją lub pogorszeniem jakości, cena 

minimalna drewna może zostać obniżona za zgodą Wójta Gminy Turawa. 

 

                                                                           § 11. 

1. Zakupionego drewna nie wolno Nabywcy zabrać bez uprzedniego okazania potwierdzenia zapłaty 

faktury, i pisemnego potwierdzenia wydania drewna wg załącznika nr 3. 

2. Nabywcę obowiązuje termin wywozu drewna uzgodniony ze sprzedającym. 

 

                                                  

                                                                      § 12. 

1. W przypadku, gdy zakupione drewno wykazuje cechy niezgodne z normą jakościowo-wymiarową, 

https://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/index_html


na podstawie której nastąpiło określenie wartości drewna, Nabywca składa pisemną reklamację do 

Urzędu Gminy w Turawie, niezwłocznie po stwierdzeniu wady drewna, najpóźniej w terminie 14 dni od 

daty adnotacji o jego wydaniu z tym, że reklamację wady jakościowej, której skutkiem jest szybko 

postępująca deprecjacja drewna (sinizna, brunatnica zaparzenie lub inna wada, która mogła powstać po 

odbiorze drewna), Nabywca zgłasza   w terminie 5 dni od wystawienia dokumentu wydania drewna.  

2. Odbiór ilościowy drewna przeprowadza się w momencie jego wydania. Po odbiorze drewno nie 

podlega reklamacji ilościowej, za wyjątkiem reklamacji z tytułu błędnego pomiaru, która może być 

zgłoszona przez Kupującego wyłącznie w przypadku drewna mierzonego w pojedynczych sztukach. 

3. Reklamacja rozpatrywana jest przez urząd Gminy w Turawie, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

lub uzupełnienia reklamacji, przez upoważnionych przedstawicieli Gminy Turawa, w dniu uzgodnionym 

z Kupującym. Zachowanie terminu rozpatrzenia  reklamacji może nastąpić poprzez wysłanie listu 

poleconego przed upływem tego terminu. 

                                                     

                                                                      § 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku zakupem na podstawie cennika detalicznego, Kupujący          

i Urząd Gminy w Turawie, będą starały się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości 

porozumienia spór zostanie poddany rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi dla Urzędu Gminy 

w Turawie. 

       § 14. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turawa, 

oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turawa. 

 

         § 15. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi referatu ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i rolnictwa.  

 

                                                                                § 16. 

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych            

w Urzędzie Gminy w Turawie znajduje się pod adresem: https://bip.turawa.pl/3563/2582/ochrona-

danych-osobowych.html 

 

                                                                                § 17. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Turawa 

                                                                                        /-/  Dominik Pikos 

 

 

 

 

 



           Załącznik nr 1 

                                                                                                do Zrządzenia nr OR.0050.116.2022 

            Wójta Gminy Turawa 

            z dnia 27.07.2022 r. 

 

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów stanowiących mienie Gminy Turawa, wycinki 

drzew w tym usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Turawa oraz w sprawie 

regulaminu sprzedaży i ustalania cen drewna.  

 

Ceny netto, za drewno pozyskane na terenie Gminy Turawa  

 

 

 

 
Symbol sortymentu 

klasa 

 

 

Jedn. 

miary 

Drewno średniowymiarowe  

 

iglaste 

liściaste 

Tp, Wb,  Lp, Brz, Ol, Kl Ak, Db, Js, Wz, Bk, Gb 

S2a m ³ 200 200 250 270 

S2b m ³ 340 220 250 300 

S4 m ³ 100 100 130 140 

S4 samowyrób m ³ 80 80 100 120 

Symbol sortymentu 

klasa 

 

Jedn. 

miary 

 

Drewno małowymiarowe  

   M2  samowyrób m ³ 30 

 
             Do wartości drewna dolicza się podatek VAT w wysokości 23%, 

 

Cennik obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022 r. do odwołania. Jednocześnie odwołuje się cennik dotychczas 

obowiązujący.          

 
zatwierdził: 

 

 

 

 

 

       

Symbol 

sortymentu 

klasa 

Wym. 

cm 

Jedn. 

Miary 
  Drewna Wielkowymiarowe – cena netto  (loco las po zrywce) 

So Św Db Ol Brz Ak Lp Bk Js Tp 

WA 2 25–34 m ³ 580 410 2480 610 490 510 530 460 1400 490 

WA 3 > 35 m ³ 710 490 3170 690 580 590 600 580 1840 550 

WB 1 < 24 m ³ 390 600 1090 370 330 340 340 270 910 350 

WB2 25-34 m ³ 480 680 1790 440 360 370 470 310 1090 400 

WB3 > 35 m ³ 550 740 2570 520 440 450 550 390 1320 450 

WC1 < 24 m ³ 350 260 860 310 270 280 330 190 630 310 

WC2 25-34 m ³ 410 300 1230 360 300 310 370 240 790 350 

WC3 > 35 m ³ 470 340 1670 410 350 360 410 300 940 390 

WD1 < 24 m ³ 270 210 470 260 230 240 260 170 430 260 

WD2 25-34 m ³ 290 230 800 300 260 270 290 190 530 300 

WD3 > 35 m ³ 320 260 1110 340 280 310 330 210 650 340 



              Załącznik nr 2 

                                                                                                    do Zrządzenia nr OR.0050.116.2022 

              Wójta Gminy Turawa 

              z dnia 27.07.2022 r. 

 

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów stanowiących mienie Gminy Turawa, wycinki 

drzew w tym usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Turawa oraz w sprawie 

regulaminu sprzedaży i ustalania cen drewna.  

 

 

Przekazujący                  Przyjmujący 

Protokół przekazania pozyskanego drewna (PZ) Nr ...............  
z dnia .............................  

     Miejsce pozyskania drewna:  ………………………………………………………………. 
..................................................................................................................................................  

   Decyzja na wycinkę drzew nr /Zlecenie  ................... z dnia ................................ wydana przez: …………........  

 

Uwagi  
.....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

Pomiaru drewna dokonała komisja w składzie:  

1. ...................................................................  

2. ................................................................... 

3. …………………………………………... 

 

 

 

 

 

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 

 

Lp.  Gatunek drewna  Ilość drewna w m
3
  

Cena jednostkowa  

netto [ zł/m
3
 ]  

Wartość 

drewna  

netto [zł]  

VAT 

[%]  

Wartość 

drewna brutto  

[zł]  

1.              

2.              

3.              

   Razem:        



              Załącznik nr 3 

                                                                                                    do Zrządzenia nr OR.0050.116.2022 

              Wójta Gminy Turawa 

              z dnia 27.07.2022 r. 

 

 

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów stanowiących mienie Gminy Turawa, wycinki 

drzew w tym usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Turawa oraz w sprawie 

regulaminu sprzedaży i ustalania cen drewna.  

 

……………………………..                                                                                            ………………………………………………. 

     Wydający                            Odbierający 
 

 

Protokół wydania drewna (WZ) Nr ...............  
z dnia .............................  

     Miejsce pozyskania drewna:  ………………………………………………………………. 
..................................................................................................................................................  

   Decyzja na wycinkę drzew nr /Zlecenie  ................... z dnia ................................ wydana przez: …………........  

 

Uwagi  
.....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

Pomiaru drewna dokonała komisja w składzie:  

4. ...................................................................  

5. ................................................................... 

6. …………………………………………... 

 

 

 

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 

 

Lp.  Gatunek drewna  Ilość drewna w m
3
  

Cena jednostkowa  

netto [ zł/m
3
 ]  

Wartość 

drewna  

netto [zł]  

VAT 

[%]  

Wartość 

drewna brutto  

[zł]  

1.              

2.              

3.              

   Razem:        



              Załącznik nr 4 

                                                                                                     do Zrządzenia nr OR.0050.116.2022 

              Wójta Gminy Turawa 

               z dnia 27.07.2022 r. 

 

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów stanowiących mienie Gminy Turawa, wycinki 

drzew w tym usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Turawa oraz w sprawie 

regulaminu sprzedaży i ustalania cen drewna.  

 

 

                                                                                                                        ………………………, ………………… 

                                                                                                                                miejscowość                  data 

 

……………………………….. 

imię i nazwisko 

 

………………………………….. 

adres 

 

………………………………….. 

adres c.d 

 

…………………………………..  

nr telefonu 

 

 

 

WÓJT GMINY TURAWA 

 

 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE / SPRZEDAŻ DREWNA* 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o przekazanie/sprzedaż* drewna opałowego/użytkowego*                                

w ilości      ……… /………… m³/mp*, gatunek  …………… sortyment ………….. . 

 

 

 

 

 

……………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

  



            Załącznik nr 5 

                                                                                                  do Zrządzenia nr OR.0050.116.2022 

            Wójta Gminy Turawa 

            z dnia 27.07.2022 r. 

 

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów stanowiących mienie Gminy Turawa, wycinki 

drzew w tym usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Turawa oraz w sprawie 

regulaminu sprzedaży i ustalania cen drewna.  

 

 

URZĄD GMINY TURAWA 

Dnia: ................................. 

 

 

 

 

 

ZEZWOLENIE NR ................. / ................ 

NA DOKONANIE SAMOWYROBU DREWNA 

 

 

 

Zezwala się panu(i) ...................................................................................................................... 

                   

                   Adres ……………………………………………………………………………….. 

                  Tel. nr ………………………………………………………………………………. 

 

 

Na dokonanie samowyrobu: 

 

 

ODDZIAŁ/PODODDZIAŁ ................................................... ILOŚĆ .......................................... 

 

 

 

SORTYMENT ................................................ RODZAJ/GATUNEK ....................................... 

 

 

 

w terminie od dnia .................................................. do dnia ....................................................... 

 

 

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

PODPIS I PIECZĘĆ PRACOWNIKA GMINY 

 

 

Oświadczam, że zostałem przeszkolony z przepisów BHP i P – poż obowiązujących przy wykonywaniu 

prac w lesie, a samowyrobu będę dokonywał(a) zgodnie i wyłącznie z tymi przepisami oraz zasadami 

określonymi przez pracownika Urzędu Gminy. 

 

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

  PODPIS 

 

 

 



           Załącznik nr 6 

                                                                                                do Zrządzenia nr OR.0050.116.2022 

            Wójta Gminy Turawa 

            z dnia 27.07.2022 r. 

 

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z lasów stanowiących mienie Gminy Turawa, wycinki 

drzew w tym usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Turawa oraz w sprawie 

regulaminu sprzedaży i ustalania cen drewna.  

 

 

 

 

Umowa Nr / /  

przekazania drewna pozyskanego kosztem nabywcy  

Zawarta w dniu ..................... roku pomiędzy:  

 Gminą Turawa, ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa,  NIP 991045159,  REGON  531413320 

reprezentowaną przez Dominika Pikosa – Wójta Gminy Turawa, zwanym dalej „Przekazującym", 
 a ........................................................................................................................................................., 

zwanym dalej „Przyjmującym" została zawarta umowa następującej treści:  

§ 1. 1. Przekazujący przekazuje, a Przyjmujący przyjmuje drewno pozyskane własnym staraniem i na 

własny koszt, pochodzące z wycinki drzewa i/lub pozyskania złomu i/lub wiatrołomu w ilości ............ 

sztuk, które rośnie/ znajduje na terenie oznaczonym geodezyjnie jako działka nr ........ położona               

w miejscowości ................................................................., Gmina Turawa.   
2. Termin prowadzenia prac związanych z pozyskaniem (wycinką, zwiezieniem, sprzątnięciem) 

drewna ustala się do ........................................... roku.  

§ 2. Ustala się zasady pozyskania drewna  

1. Miejsce prowadzenia wycinki drzew, usuwania złomów lub wiatrołomów Przyjmujący 

zabezpiecza przed dostępem osób postronnych i oznakuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. O fakcie przystąpienia do prac związanych z wycinką drzew i usuwaniem wiatrołomów na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turawa, objętej niniejszą umową, Przyjmujący poinformuje 

pracownika Urzędu Gminy w Turawie najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem prac.  

3. Przyjmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników ruchu 

drogowego, mienia, bezpieczeństwo swoje i pracowników oraz odpowiada za wszelkie szkody 

wyrządzone osobom trzecim w trakcie pozyskania drewna.  

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 4. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

Przekazującego.  

§ 5. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.  

§ 6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

 

 

      


