Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 32/20
N-czego N-ctwa Gryfino
z dnia 26.06.2020 r.

Zasady sprzedaży detalicznej drewna oraz pozyskania kosztem nabywcy
w Nadleśnictwie Gryfino
1. Zabrania się dopuszczania do pracy osób o zauważalnych oznakach niedyspozycji fizycznej lub
psychicznej.
2. Nie wolno również dopuszczać do pracy osób, które same zgłosiły takie niedyspozycje.
3. Zabrania się ścinania rosnących drzew.
4. Zabrania się składania stosów:
• bezpośrednio przy drogach publicznych,
• przy innych drogach w sposób niegwarantujący bezpieczeństwa ruchu pojazdów,
• w miejscach nieumożliwiających dokonywania prawidłowego i bezpiecznego załadunku
drewna np. pod napowietrznymi liniami energetycznymi, itp.
• oparte o rosnące drzewa
5. Narzędzia użyte do pracy (typ i ciężar) powinny być dostosowane do warunków, miejsca i rodzaju
wykonywanej pracy.
6. Do pozyskania drewna kosztem nabywcy przeznacza się wyłącznie sortymenty S4 i M2 (opał, gałęzie).
7. Wskazując pozycję do pozyskania drewna kosztem nabywcy należy wybierać:
• nieuporządkowane pozycje II kl. wieku,
• nieuporządkowane pasy wzdłuż dróg publicznych,
• pozycje zrębowe,
• powierzchnie po wykonanym zabiegu trzebieżowym,
• na wskazanych pozycjach nie mogą być prowadzone prace z zakresu pozyskania i zrywki
drewna.
8. Nabywcę drewna zainteresowanego pozyskaniem go w drodze „samowyrobu” dopuścić do pracy może
leśniczy lub zastępujący go podleśniczy wskazując miejsce i termin wykonania tych prac.
9. Rozpoczęcie pracy przy „samowyrobie” może nastąpić po przeprowadzeniu przez leśniczego lub
zastępującego go podleśniczego instruktażu odnośnie bezpiecznego wykonania tej pracy w sposób
zgodny z potrzebami zagospodarowania lasu ustalonymi dla danej pozycji.
10. O możliwości przydziału pozycji decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Pozyskane drewno należy układać w stosy zgodnie z normą.
12. Odbiór drewna nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez pozyskującego.
13. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa przy pozyskaniu drewna kosztem nabywcy, prace
mogą zostać wstrzymane.
14. „Samowyrób” drewna nie jest nawiązaniem stosunku pracy, dlatego też nadleśnictwo za ewentualne
wypadki nie ponosi odpowiedzialności.
15. W leśnictwach sprzedaży podlega surowiec S4, M1, M2, S2 ora S3.
16. Sprzedaż detaliczna drewna wielkowymiarowego liściastego i iglastego możliwa jest tylko na pisemny
wniosek zainteresowanego i po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Nadleśniczego lub Zastępcę
Nadleśniczego.
17. Sortymenty objęte cennikiem wyrabiane są zgodnie z polskimi normami lub warunkami technicznymi.
18. Osoby dokonujące zakupu w ramach sprzedaży detalicznej zobowiązane są zaakceptować oraz
zapoznać się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia Nadleśniczego
Nadleśnictwa Gryfino z dnia 26.06.2020r. Złożenie wyżej wymienionego oświadczenia występuje
jednorazowo (przy pierwszym zakupie w roku).
Zatwierdzam:

