
         U C H W A Ł A  Nr XXIV/227/08 

                           Rady Miejskiej w Rymanowie 

              z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie pozyskania, ustalania cen i zasad zbywania drewna pochodzącego z lasów mienia 

komunalnego i z zadrzewień gminy Rymanów. 

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z póż. zm.) - Rada Miejska w Rymanowie 

 

 

                                      u c h w a l a   co  następuje: 

 

    § 1 

 

Pozyskanie drewna z lasów mienia komunalnego należy dokonywać zgodnie z obowiązującym 

uproszczonym planem urządzania lasu. 

           § 2 

1. Pozyskanie drewna wielkowymiarowego i opałowego stosowego z lasów mienia      

komunalnego     powinno odbywać się po wyznaczeniu drewna pod nadzorem leśniczego 

d/s lasów niepaństwowych. 

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

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

w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania 

i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna 

(Dz.U.Nr 36 poz. 201 z póź. zm.) 

 

           § 3 

 

1. Cenę 1 m
3 

 drewna wielkowymiarowego i 1 mp drewna 
 
stosowego z lasów mienia 

komunalnego i z zadrzewień ustala się według obowiązujących w dniu nabycia cen netto 

w Lasach Państwowych- Nadleśnictwo Rymanów. Drewno opałowe w dłużycy należy 

sprzedawać jako stosowe po przeliczeniu metrów sześciennych na przestrzenne. 

2. Sprzedaż drewna z lasów mienia komunalnego następuje po dokonaniu zapłaty w kasie 

Urzędu Gminy w Rymanowie lub na rachunek bankowy podany na fakturze i wydane może 

być ze składu czy lasu tylko w obecności sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla, za  

okazaniem dowodu zapłaty faktury VAT. 

 

    § 4 

 

Ustala się kolejność sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego: 

    1) dla mieszkańców wsi do której przypisany jest las.  

    2) mieszkańcy pozostałych miejscowości Gminy Rymanów 

    3) pozostali odbiorcy i przedsiębiorcy na zasadach składania ofert cenowych. 

 

    § 5  

 

Drewno wielkowymiarowe pozyskane z lasów mienia gminnego może zostać nieodpłatnie 

przeznaczone w ilościach wynikających z materiałowego zestawienia sporządzonego przez 

projektanta lub merytorycznego pracownika Urzędu Gminy w Rymanowie na budowę, 

modernizację i remonty obiektów komunalnych gminy Rymanów. 

 



    § 6 

 

1. Dla mieszkańców sołectwa, do którego przypisany jest las, cena sprzedaży drewna 

wielkowymiarowego może być obniżona do 15 % a drewna stosowego S2a do 10 % po 

uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez zebranie wiejskie, lub zebranie mieszkańców 

osiedla.  

2. W przypadku klęsk żywiołowych i katastrof budowlanych, Burmistrz Gminy na wniosek 

poszkodowanego mieszkańca może przekazać mu zarządzeniem nieodpłatnie z lasów 

mienia gminnego drewno w ilości do 10 m 
3 

po uprzednim  zasięgnięciu opinii pracowników 

socjalnych GOPS w Rymanowie. 

 

    § 7 

  

Upoważnia się Burmistrza Gminy do przeklasyfikowania oraz przeceny drewna w następujących 

przypadkach: 

1) uzasadnionej reklamacji dotyczącej jakości zakupionego drewna, 

2) w innych przypadkach wynikających z obniżenia jakości drewna 

po przedłożeniu protokołu z komisyjnych oględzin zespołu w skład którego wchodziła 

będzie osoba posiadająca kwalifikacje do klasyfikacji drewna.   

 

    § 8 

 

1. Pozyskanie drewna z zadrzewień stanowiących własność gminy może zostać 

przeprowadzone po uzyskaniu odpowiedniej decyzji. Drewno należy ewidencjonować na 

drukach wykazu odbioru drewna stosowanych w Lasach Państwowych. 

2. Przy sprzedaży drewna pochodzącego z zadrzewień stanowiących własność mienia 

gminnego należy stosować cennik sprzedaży drewna  obowiązujący w Nadleśnictwie 

Rymanów. 

  

    § 9 

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy 

 

    § 10 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń. 

 

 .   

     

 

 

       

  

 

 

 

 


