
RADA GMINY
Fredropoi

Uchwala Nr LXII/331/2013
Rady Gminy Fredropol
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zasad nieodplatnego przydzialu drewna opalowego i tartacznego pozyskiwanego z
lasów mienia komunalnego.

Dzialajac na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym Itekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.! 
zarzadzam, co nastepuje:

§1.

Ustala sie zasady nieodplatnego przydzialu drewna tartacznego i opalowego pozyskiwanego
z lasów mienia komunalnego Gminy Fredropol w postaci Regulaminu bezplatnego
przydzialu drewna tartacznego i opalowego stanowi zal. Nr 1 do Uchwaly

§ 2.

Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

PRZE\VODNICZACY
Rady Gminy

Ja~Ski



Zal Nr 1

Uchwaly Nr LXII/331/2013
Rady Gminy Fredropol
z dnia 28 maja 2013 r.

Regulamin bezplatnego przydzialu drewna tartacznego i opalowego.

l. Drewno moze przydzielic Wójt Gminy na podstawie zlozonego wniosku osoby fizycznej lub
prawnej, a odmowa przydzielenia drewna nie wymaga uzasadnienia.

2. Bezplatny przydzial drewna tartacznego moze byc przyznawany:
- na cele sakralne- budowa nowego kosciola, plebani, kaplicy cmentarnej, kapitalny remont kosciola

z udzialem srodków z zewnatrz (konserwator zabytków, srodki unijne). - do 50 m3

- remonty biezace obiektów sakralnych (kosciól, kaplica) - do 10 m3

- budynki bedace w zarzadzaniu gminy (swietlice, szkoly, grzybki, przestanki autobusowe)-
do 15 m3

- osoby fizyczne dotkniete zdarzeniem losowym (pozar, powódz)- do 5 m3

3. Wnioskodawca pokrywa koszty zrywki, transportu i podatku VAT - nie dotyczy budynków w
zarzadzaniu Gminy.

4. Do wniosku o bezplatny przydzial drewna tartacznego dolacza sie:
- pozwolenie na budowe, remont
- plan budowy, remontu z szczególowym wyliczeniem kosztów.

5. Bezplatny przydzial drewna opalowego moze byc przyznawany na swietlice, szkoly i przedszkola.
Wnioski o przydzial drewna opalowego do dnia 30 czerwca sklada: Zespól Obslugi Szkól
i Przedszkoli w Fredropolu i pracownik tuL Urzedu zajmujacy sie obsluga swietlic.

6. Odbiór drewna odbywal sie bedzie ze skladów przejsciowych w oparciu o wykaz odbiorczy drewna
za kolejnoscia numeracji bez mozliwosci wyboru sztuk wylacznie o najlepszej klasie jakosci.

7. Wnioski o bezplatny przydzial drewna tartacznego i opalowego kazdorazowo opiniowane beda
przez Komisje Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska oraz komisje Oswiaty, Kultury
i Spraw Samorzadowych.

8. Nadzór nad wykonaniem zadan zawartych w regulaminie pelnil bedzie pracownik tuL Urzedu do
spraw lesnictwa.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
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