
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021 

WÓJTA GMINY NĘDZA 

z dnia 11.01.2021r. 

 

 

w sprawie określenia wysokości cen zbycia drewna opałowego pozyskanego z terenów 

stanowiących własność Gminy Nędza 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.),  

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się cenę drewna opałowego uzyskanego z terenów stanowiących własność Gminy 

Nędza w zależności od jego stanu fitosanitarnego oraz rodzaju drzewa z jakiego je pozyskano. 

 

§ 2 

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć obowiązujący w dniu sprzedaży 

podatek VAT. 

 

§ 3 

Cena netto zbycia 1m3 drewna opałowego, z zastrzeżeniem §4, wynosi: 

1. 64 zł – drewno iglaste 

2. 56 zł – drewno topoli, lipy, wierzby 

3. 104 zł – drewno liściaste pozostałe 

§4 

W sytuacji gdy pozyskane drewno jest spróchniałe lub posiada ubytki cena netto zbycia 1m3 

drewna wynosi 

1. 48 zł – drewno iglaste 

2. 40 zł – drewno topoli, lipy, wierzby 

3. 88 zł – drewno liściaste pozostałe 

 

§5 

Transport i załadunek drewna odbywa się kosztem i staraniem kupującego. 

 

§6 

Sprzedaż drewna odbywa się na podstawie złożonego wniosku – wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1. 

§7 

Traci moc Zarządzenie nr 0050.359.2019 z dnia 13.11.2019r. 

 

§8 

Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego  

w Urzędzie Gminy. 

§9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Do zarządzenia nr 0050.19.2021 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 11.01.2021r. 
 

 

……………………………, dnia ....................................... 

 

.................................................................. 
            (wnioskodawca) 
 

.................................................................. 
 (adres zamieszkania, siedziba) 
 

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

 

tel. ............................................................ 

WÓJT GMINY NĘDZA 

ul. Jana III Sobieskiego 5 

47-440 Nędza 

 

 

 

WNIOSEK 
o sprzedaż drewna 

 

 

Zwracam się z wnioskiem o sprzedaż drewna opałowego  

w ilości………………………..m3, nr stosu…………………………..……….…             

gatunek …………………………………... 

 

 

 

 

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

 

        (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5,  
47-440 Nędza. 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, 

Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: daneosobowe@nedza.pl 
3. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza na stronie 

Urzędu: www.nedza.pl 

mailto:daneosobowe@nedza.pl
http://www.nedza.pl/

