Zarządzenie nr 15
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze, z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie pozyskania drewna kosztem nabywcy „samowyrób”
w jednostkach podległych RDLP w Zielonej Górze.
DB-0210.1.2019
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 poz. 2129 ze zmianami) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr
50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja
1994r. w sprawie nadania Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - wprowadzam zasady pozyskiwania drewna kosztem i staraniem
nabywców, zwanym dalej „samowyrobem", oraz jego sprzedaży.
Pozyskanie

drewna

samowyrobem

§1
może

być

prowadzone

wyłącznie

na

powierzchniach roboczych, na których zakończono wszelkie prace związane z
pozyskaniem drewna kosztem Skarbu Państwa.
§2
Dopuszczenie nabywcy do samowyrobu drewna warunkuję wydaniem przez
leśniczego w dwóch egzemplarzach pisemnego zezwolenia na pozyskanie drewna
kosztem i staraniem nabywcy oraz oświadczenia potencjalnego nabywcy (druk załącznik nr 1), z czego jeden egzemplarz (oryginał) pozostaje u właściwego
leśniczego tworząc rejestr wydanych pozwoleń, a drugi (kopia) jest wydawany osobie
przystępującej do samowyrobu.
§3
1. Wystawiający zezwolenie zobowiązany jest do:
a) określenia i wskazania na gruncie miejsca oraz sortymentów do pozyskania
w ramach samowyrobu oraz określenia sposobu i miejsca przygotowania
drewna do odbioru,
b) poinformowania nabywcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia,
wymogach

BHP

w

zakresie

organizacji,

technologii

i

techniki

prac,

przestrzeganiu wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz zasad ochrony
środowiska naturalnego podczas wykonywania prac,
c) poinformowania

o

aktualnych

regulacjach w Nadleśnictwie

w

zakresie pozyskiwania drewna samowyrobem.
2. Pozyskujący drewno zobowiązani są używać kamizelki ostrzegawczej, hełmu

ochronnego oraz rękawic roboczych. Do pozyskiwania drewna należy używać
wyłącznie narzędzi ręcznych /zakaz pracy pilarką/.
3. Zakaz zawarty w §3 ust. 2 zdanie drugie nie dotyczy pozyskujących drewno
posiadających odpowiednie uprawnienia do ścinki drzew pilarką motorową lub
uprawnienia do pracy pilarką w zakresie przerzynki i okrzesywania. Sposób weryfikacji
uprawnień /zaświadczeń/ Nadleśnictwa ustalą we własnym zakresie.
4. Pozyskujący może również przy samowyrobie drewna posłużyć się osobą
posiadającą uprawnienia określone w ust. 3. Sposób weryfikacji uprawnień
/zaświadczeń/ Nadleśnictwa ustalą we własnym zakresie.
§4
Wyrabiane drewno samowyrobem należy układać w mierzalne stosy, w miejscu
wskazanym przez leśniczego/podleśniczego.
§5
Nadleśniczy upoważniony jest do ustalenia własnej ceny sprzedaży uwzględniając
lokalną sytuację rynkową oraz potrzeby zagospodarowania lasu.
§6
Traci moc zarządzenie nr 13 Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2019
roku w sprawie w sprawie pozyskania drewna kosztem nabywcy „samowyrób”
w jednostkach podległych RDLP w Zielonej Górze.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wojciech Grochala
Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują do stosowania:
Jednostki organizacyjne RDLP w Zielonej Górze
Do wiadomości:
Z-cy dyrektora oraz wydziały i samodzielne stanowiska wm

