
Załącznik                                         
do zarządzenia Nr  5/22
Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 11.01.2022

REGULAMIN

GOSPODAROWANIA DREWNEM POZYSKANYM Z TERENÓW GMINNYCH I SKARBU PAŃSTWA

Rozdział I

Postanowienia wstępne.

§ 1.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) „Drewnie”, należy przez to rozumieć surowiec drzewny pozyskany podczas prac inwestycyjnych, remontowych

oraz prac związanych z bieżącym utrzymaniem Miasta przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne
Miasta Mysłowice na terenach gminnych i Skarbu Państwa.

2) „Dysponencie”, należy przez to rozumieć Wydziały Urzędu Miasta Mysłowice lub jednostki organizacyjne Miasta
Mysłowice,  które  prowadząc  prace  remontowe,  inwestycyjne  lub  prace  związane  z  bieżącym  utrzymaniem
Miasta  pozyskały  drewno  w  wyniku  wycinki  drzew  lub  na  skutek  innych  zdarzeń  typu  wypadki  drogowe,
wiatrołomy itp.

3) „MZGK”,  należy przez to rozumieć Miejski  Zarząd Gospodarki  Komunalnej  z siedzibą przy ul.  Partyzantów 21
w Mysłowicach, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „MZGK”.

4) „Magazynie  MZGK”,  należy  przez  to  rozumieć  plac  składowy  mieszczący  się  przy  ul.  Partyzantów  21,  
41-400 Mysłowice.

5) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć podmiot, któremu Dysponent, zlecił przeprowadzenie prac związanych
z wycinką drzew i pozyskaniem drewna. 

§ 2.

1. Wykonawca odpowiada za pozyskane drewno od momentu zlecenia prac związanych z  wycinką drzew przez
Dysponenta,  do  czasu  obmiaru  drewna  i  zatwierdzenia  ROD  „Rejestru  Odebranego  Drewna”  lub  do  czasu
protokolarnego przekazania pozyskanego drewna do Magazynu MZGK. 

2. Wykonawcę w umowie na przeprowadzenie prac związanych z wycinką drzew należy zobowiązać do dostarczenia
drewna do Magazynu MZGK lub jego odkupie od Dysponenta, po cenie ustalonej według  zasad określonych
w rozdziale IV.

3. Dyrektor MZGK staje się dysponentem i ponosi odpowiedzialność za drewno dostarczone przez Dysponenta od
momentu protokolarnego przyjęcia drewna na magazyn MZGK do czasu jego zbycia. 

4. Za  prowadzenie  gospodarki  magazynowej  oraz  zbywania  drewna  na  zasadach  określonych  w  niniejszym
regulaminie  odpowiada  Dyrektor  MZGK.  Gospodarkę  magazynową  prowadzi  się  zgodnie  z  ogólnie
obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

5. Drewno pozyskane z terenów gminnych może być za zgodą Dysponenta nieodpłatnie przekazane na rzecz innego
podmiotu (osoby fizycznej,  osoby prawnej lub jednostki  nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy
prawa przyznają zdolność prawną) na jego pisemny, umotywowany wniosek pod warunkiem, że podmiot ten
dokona planowanej wycinki na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność (obejmującą również odpowiedzialność
względem osób trzecich), a nakłady finansowe związane z zabezpieczeniem terenu na czas prac,  usunięciem
drzew, uporządkowaniem terenu itp. przekraczają minimum o 25% wartość pozyskanego w ten sposób drewna.
Wycinka może być przeprowadzona po zawarciu pisemnego porozumienia.



Rozdział II

Zasady przekazywania drewna pomiędzy dysponentami. 

§ 3.

1. Dysponent,  który  wyłonił  wykonawcę  wycinki  drzew,  niebędącego  zainteresowanym  kupnem drewna,  przed
przystąpieniem do prac remontowych, inwestycyjnych lub związanych z bieżącym utrzymaniem Miasta, w trakcie
których planowane jest pozyskanie drewna na bieżąco przekazuje MZGK „Wykaz drewna podlegającego wycince”
zawierający  dane  takie  jak:  planowany  termin  przekazania  drewna,  nazwę  firmy  prowadzącej  roboty
i odpowiedzialnej za przekazanie drewna, pochodzenie (miejsce wycinki) drzew z podziałem na grunty skarbu
państwa  i  grunty  gminne  Mysłowice,  liczba  sztuk  wycinanych  drzew  z  podziałem  na  gatunki  drzew,  datę
sporządzenia. Wzór wykazu drewna podlegającego pozyskaniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wysokość  nakładów  finansowych,  o  jakich  mowa  w  §  2  ust.  5,  Dysponent  ustala  w  oparciu  o  analizę  cen
składających się na wynagrodzenie zapłacone za usługę usunięcia porównywalnych drzew w przeciągu ostatnich
2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

3. W  związku  z  przekazaniem  drewna  do  magazynu  MZGK  zostaje  sporządzony  protokół  przekazania  drewna
podpisany przez pracownika MZGK oraz Wykonawcę. Sporządzenie protokołu przekazania drewna leży po stronie
MZGK.  W  protokole  należy  uwzględnić:  datę  sporządzenia  protokołu,  datę  przekazania  drewna,  ilość
przekazanego  drewna,  pochodzenie  drewna  z  podziałem  na  grunt  skarbu  państwa,  grunt  gminny,  nazwę
jednostki przekazującej, tj. nazwę wydziału Urzędu Miasta lub nazwę jednostki organizacyjnej miasta Mysłowice,
nazwę Wykonawcy. Wzór protokołu przekazania drewna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przekazuje Dysponentowi.
5. MZGK każdorazowo wskaże Wykonawcy miejsce magazynowania drewna uwzględniając konieczność sortowania

drewna na:

a) poszczególne gatunki drzew,
b) drewno opałowe i użytkowe,
c) miejsce pochodzenia, tj. na drewno pochodzące z gruntów Skarbu Państwa oraz drewno pochodzące

z gruntów gminy Mysłowice.
6. Pozyskane  drewno  Wykonawca  własnymi  siłami  dostarcza  do  Magazynu  MZGK,  dokonuje  rozładunku  wg

wytycznych pracownika MZGK z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 5.
7. Przyjmowanie  drewna  do  magazynu  MZGK  odbywa  się  w  dni  robocze  od  poniedziałku  do  piątku  

w godzinach od 730 do 1400.

Rozdział III

Warunki sprzedaży drewna wykonawcy wycinki drzew.

§ 4.

1. Dysponent na podstawie „Rejestru Odebranego Drewna (ROD)”, którego wzór stanowi załącznik nr 5, wystawia
faktury  VAT  za  drewno  podlegające  sprzedaży.  Rejestr  Odebrania  Drewna  podlega  zatwierdzeniu  przez
pracownika właściwego Wydziału Urzędu Miasta Mysłowice lub jednostki organizacyjnej Miasta Mysłowice, który
prowadzi nadzór nad pracami remontowymi, inwestycyjnymi lub pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem
Miasta.

2. Wykonawca dokonuje wpłaty za drewno na konto dochodów miasta. Rozliczenie za zakup drewna nie może
następować w drodze kompensaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy.



Rozdział IV 

Warunki zbywania drewna zgromadzonego w MZGK.

§ 5.

1. Cena drewna ustalana jest na podstawie aktualnego Cennika Detalicznego na surowiec drzewny obowiązującego
w Nadleśnictwie Katowice w wysokości:
1) 45% ceny netto za 1m3 dla drewna topoli (w tym osiki) i wierzby każdego sortymentu
2) 60% ceny netto za 1m3 dla drewna opałowego iglastego i liściastego (z wyjątkiem topoli i wierzby)
3) 75% ceny netto za 1m3 dla innego pozyskanego drewna.

2. Do ceny drewna ustalonej na podstawie ust. 1 dolicz się podatek VAT w wysokości 23%.
3. Załadunek,  rozładunek  i  transport  zakupionego  drewna  za  pomocą  środków  transportowych  będących

w posiadaniu MZGK, możliwy jest tylko w miarę możliwości technicznych MZGK.
4. Koszt  najmu  sprzętu  użytego  do  wykonania  załadunku,  rozładunku  i  transportu,  o  którym  mowa  w  ust.  3

kalkuluje  się  wg  średnich  stawek  najmu  sprzętu  zawartych  w  aktualnym  wydaniu  informacji  miesięcznej  o
stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu .”Sekocenbud – Błyskawica”.

5. W przypadku ręcznego załadunku lub rozładunku, o którym mowa w ust. 3 koszt robocizny kalkuluje się wg
średnich stawek robocizny zawartych w aktualnym wydaniu informacji miesięcznej o stawkach robocizny oraz
o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu „Sekocenbud – Błyskawica".

6. W uzasadnionych przypadkach – tj. w przypadku braku nabywców lub deprecjacji drewna na skutek długiego
magazynowania lub utraty spełniania przez drewno wymagań jakościowych dla danej klasy sortymentu z innych
przyczyn, na podstawie decyzji dyrektora MZGK dopuszcza się obniżenie ceny drewna ustalonej na podstawie
ust.1, z zastrzeżeniem, że cena sprzedaży nie może być mniejsza niż 25% ceny wynikającej z  aktualnego Cennika
Detalicznego na surowiec drzewny obowiązującego w Nadleśnictwie Katowice.

7. W uzasadnionych przypadkach,  szczególnie gdy spodziewana cena sprzedaży może przekroczyć ceny drewna
ustalone w sposób określony w ust. 1, dopuszcza się możliwość zbycia drewna przez MZGK na drodze licytacji,
przy czym cenami wywoławczymi są ceny, o których mowa w ust. 1. Informację o warunkach licytacji umieszcza
się na stronach BIP miasta Mysłowice i tablicy ogłoszeń MZGK w terminie minimum 2 tygodni od dnia licytacji.  

Rozdział V
Tok postępowania przy zbywaniu drewna

§ 6.

1. Sprzedaż  drewna  następuje  na  podstawie  pisemnego  wniosku,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  4  do
niniejszego regulaminu.

2. W przypadku  złożenia  dwóch  lub  większej  liczby  wniosków  na  to  samo drewno,  jednorazowa ilość  drewna
sprzedanego na rzecz jednej osoby fizycznej nie może przekroczyć 10 m3.

3. Wpłat  należności  za  drewno  dokonuje  się  w  gotówce  lub  przelewem  na  konto  dochodów  Urzędu  Miasta
Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice.

§ 7.

1. Dopuszcza się możliwość nieodpłatnego przekazania drewna na rzecz:
a) jednostek organizacyjnych Miasta Mysłowice,
b) jednostek pomocniczych miasta Mysłowice,
c) organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Mysłowice.

2. Nieodpłatne  przekazanie  drewna  odbywa  się  na  uzasadniony  wniosek  strony.  Wzór  wniosku  o  nieodpłatne
przekazanie drewna stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

3. Za  właściwe,  zgodnie  z  wnioskiem  zagospodarowanie  nieodpłatnie  otrzymanego  drewna  odpowiada
wnioskodawca. 

§ 8.

1. Złożone wnioski,  o których mowa w § 6 ust.  1 oraz § 7 ust.  2 rozpatruje wyznaczony pracownik MZGK wg
kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem ust. 2, i przekazuje do zatwierdzenia Dyrektorowi MZGK.

2. Wnioski jednostek organizacyjnych miasta Mysłowice realizowane są w pierwszej kolejności.
3. Podstawą do wydania drewna z Magazynu MZGK jest:



a) w przypadku sprzedaży drewna - pozytywnie rozpatrzony wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz
kopia dowodu wpłaty należności za drewno,

b) w przypadku nieodpłatnego przekazania drewna - pozytywnie rozpatrzony wniosek, o którym mowa
w § 7 ust. 2.

4. Wnioski  zrealizowane częściowo lub rozpatrzone negatywnie  są  z  końcem roku kalendarzowego anulowane,
o czym wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 9.

1. Zapisy § 2 - 4 stosuje się odpowiednio do dysponentów sieci, którzy uzyskają decyzję zezwalającą na usunięcie
drzew  na  terenach  będących  własnością  Miasta  Mysłowice  lub  Skarbu  Państwa  oraz  osób  trzecich,  którzy
w uzasadnionych  przypadkach  uzyskują  pisemną  zgodę  Prezydenta  Miasta  na  usunięcie  drzew  na  terenie
należącym do Miasta Mysłowice lub Skarbu Państwa. 

2. Dysponent  zobowiązany  jest  do prowadzenia  rejestru  rzeczowego  i  finansowego  przekazanego  i  zbywanego
drewna.

3. MZGK  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  rejestru  rzeczowego  i  finansowego  przekazanego,  zbywanego
i magazynowanego drewna.

4. MZGK składa  do  dnia  30  stycznia  sprawozdanie  Prezydentowi  Miasta  Mysłowice  z  prowadzonej  gospodarki
drewnem za poprzedni rok kalendarzowy.

5. Rejestr  zbiorczy  rzeczowy  i  finansowy  magazynowanego,  przekazanego  i  sprzedanego  drewna  pozyskanego
z gruntów gminnych i Skarbu Państwa prowadzi Wydział Ochrony Środowiska.

PREZYDENT MIASTA 

       MYSŁOWICE 

            (-) Dariusz WÓJTOWICZ 



Załącznik nr 1
WZÓR

Mysłowice ............................................................

..................................................................................................................
       (pieczątka nagłówkowa)

WYKAZ DREWNA PODLEGAJĄCEGO WYCINCE NR 

1. Planowany termin przekazania drewna do Magazynu MZGK:....................................................................

2. Nazwa podmiotu prowadzącego wycinkę:

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

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

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

3. Imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego do przedstawiciela podmiotu prowadzącego wycinkę

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

4. Informacja dotycząca drewna.

Pochodzenie drewna Gatunek drewna Liczba szt. drzew

Grunty skarbu państwa (ulica/nr działki)

1

2.

3.

Grunty gminy  Mysłowice (ulica/nr działki)

1.

2.

3.

Łącznie

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

                     (podpis osoby sporządzającej)



Załącznik nr 2
WZÓR

Mysłowice ............................................................

...............................................................................................
       (pieczątka nagłówkowa)

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DREWNA NR …

1. Data przekazania drewna ...................................................................................
2. Nazwa jednostki przekazującej drewno:
.............................................................................................................................................................................................................................

3. Nazwa Wykonawcy prowadzącego wycinkę / dowożącego drewno :
...........................................................................................................................................................................................................................

4. Imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego do przedstawiciela Wykonawcy prowadzącego wycinkę / 
dowożącego drewno:

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

5. Informacja dotycząca drewna.

Pochodzenie drewna Gatunek drewna

Obmiar drewna mp/m3

Drewno opałowe Drewno użytkowe

Grunty skarbu państwa (ulica/nr działki)

1.

2.

Grunty gminy Mysłowice (ulica/nr działki)

1.

2.

Łącznie:

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

        (imię i nazwisko przyjmującego drewno) (podpis przyjmującego drewno)

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

        (imię i nazwisko przekazującego drewno) (podpis przekazującego drewno)



Załącznik nr 3
WZÓR

............................................................
 (miejscowość, data)
..................................................................................................................

     (pieczątka nagłówkowa Wnioskodawcy )

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej  
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

WNIOSEK
O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE DREWNA 

Zwracam się z prośbą o nieodpłatne przekazanie drewna opałowego/ użytkowego*) 
gatunku ................................................................................................................ **)  w ilości …..................  m3  na rzecz :

.............................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki/organizacji)

UZASADNIENIE:

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

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

Oświadczam, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe, zgodnie z niniejszym wnioskiem
zagospodarowanie nieodpłatnie otrzymanego drewna.

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

                                 (podpis Wnioskodawcy)

Sposób rozpatrzenia wniosku  :  

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie/częściowo: …..........................................................................

......................................................................................................................................................................................................................*) 

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

                                   (podpis pracownika MZGK)

    Zatwierdzam:

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

                                       (podpis dyrektora  MZGK)

*) niepotrzebne skreślić
**) podać gatunek drzewa lub wpisać „Bez znaczenia.”



Załącznik nr 4
WZÓR

............................................................
                  (miejscowość, data)
..................................................................................................
                             (imię i nazwisko)
..................................................................................................
                                      (ulica)
............................................................................................................
                                 (miejscowość)
..................................................................................................
                               (tel. kontaktowy)

NIP: .......................................................................................

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej  
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

WNIOSEK
O SPRZEDAŻ DREWNA 

Zwracam się z prośbą o sprzedaż mi drewna opałowego/ użytkowego*) 

gatunku  ................................................................................................................ **)  w ilości …..................  m3 .

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

                                 (podpis Wnioskodawcy)

Sposób rozpatrzenia wniosku:

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie/częściowo: …...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................*) 

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

                                       (podpis pracownika MZGK)

  Zatwierdzam:

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

                                      (podpis dyrektora MZGK)

*) niepotrzebne skreślić
**) podać gatunek drzewa lub wpisać „Bez znaczenia.”



Załącznik nr 5
WZÓR

............................................................
                  (miejscowość, data)

R O D

REJESTR ODEBRANEGO DREWNA 

Z dnia …………………………………..

Lp Gatunek
Sortyment

Wymiary stosu drewna
[cm]

m3/p m3

Cena
1m3

netto

Wartość
drewna
netto

Stawka VAT

Dł. Szer. Wys.

1

2

3

4

Razem 

Odbioru dokonał:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………



Załącznik nr 6
WZÓR

P O R O Z U M I E N I E

Zawarte w dniu ……..........................……. 2021r., w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 pomiędzy:
Gminą Miasto Mysłowice, którą reprezentuje:
….....................– ….........................
zwaną w dalszej treści niniejszej umowy „Dysponentem” 
a, 
….....................– ….........................
zwanymi w dalszej części umowy ”Wykonawcą”
o następującej treści:

§ 1.

1. Dysponent zezwala na dokonanie przez Wykonawcę wycinki ….... drzewa z gatunku …..., o obwodzie pnia ......
rosnącego przy ul. …............. .

2. Na usunięcie ww. drzewa wydana jest decyzja z dnia …..  znak …...

§ 2.
1. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) zabezpieczenia, oznakowania i regulacji ruchu drogowego w trakcie prowadzenia prac,
2) zagospodarowania   we   własnym   zakresie pozyskanego z wycinki drewna, 
3) niezwłocznego uprzątnięcia biomasy i uporządkowania terenu po wykonaniu prac.

2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  czasie  wykonywania  prac  w  stosunku  do
zatrudnionych osób, osób trzecich oraz przestrzegania zasad BHP i przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego  w czasie
trwania prac.
3. Prace będą realizowane z zapewnieniem przez Wykonawcę środków koniecznych do realizacji  wycinki drzewa, a w
szczególności odpowiedniego sprzętu, narzędzi i materiałów.

§ 3.

Ustala się termin wykonania wycinki drzewa do dnia …...........

§4.

1. Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich powstałe w trakcie prowadzenia prac, a w 
szczególności związane z:

1) pracą sprzętu,
2) niestarannym wykonaniem prac lub ich niewykonaniem.

2. Za spowodowanie w trakcie wykonywania prac określonych w punkcie 1, uszkodzenia budynków, linii energetycznych
lub  telekomunikacyjnych  oraz  urządzeń  technicznych  wyposażenia  dróg  i  innych  urządzeń,  odpowiada  Wykonawca  i
obowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości.
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu:

1) odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z wykonywaniem
przedmiotu umowy w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie wykonywania prac, jak i
osób trzecich,

2) odpowiedzialności cywilnej w stosunku do użytkowników dróg i pieszych z tytułu szkód powstałych wskutek
nieszczęśliwych  wypadów  wynikających   z  niewykonania,  niewłaściwego  wykonania  bądź  wadliwego
wykonania umowy.



§ 5.
1. Wszelkie sprawy sporne wynikające z porozumienia lub z nim związane zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy

dla siedziby Dysponenta.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 6.
1. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze                                   dla

Dysponenta, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
2. Załącznikiem stanowiącym integralną część porozumienia jest wniosek Wykonawcy.

               WYKONAWCA: DYSPONENT: 


