ZARZ^DZENIE nr 2/2020
Nadlesniczego Nadlesnictwa Karwin
zdnia 14.01.2020r.
w sprawie pozyskania drewna kosztem nabywcy oraz regulaminu sprzedazy
detalicznej drewna
zn.spr: N.0210.2.2020

Na podstawie § 22, ust.3 Statutu Pahstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe,
stanowi^cego zat^cznik do zarz^dzenia nr 50 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18.05.1994 r. zarz^dzam co nastQpuje:

§1
Wprowadza siQ ramowe zasady pozyskania drewna kosztem nabywcy (zal^cznik nr 1).
§2
Wprowadza siQ wzor oswiadczenia w sprawie pozyskania drewna kosztem nabywcy
(zat^cznik nr 2).
§3
Wprowadza siQ regulamin sprzedazy detalicznej drewna (zatstcznik nr 3).
§4
Wprowadza siQ zat^cznik nr 4 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zbieranych
i przetwarzanych z pozyskaniem drewna kosztem nabywcy i ze sprzedazy detaliczn^ w
zwi^zku z realizacj^ z art. 13 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zal^cznik nr 4).
§5
Traci moczarz^dzenie nr 1/2019 Nadlesniczego Nadlesnictwa Karwin zdnia 11.01.2019r.
w sprawie zasad sprzedazy drewna w Nadlesnictwie Karwin w sprawie pozyskania drewna
kosztem nabywcy oraz sprzedazy detalicznej drewna.
§6
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAST^PC
Na

Ioanna Kaczmarek

RADCA P
dr Katarzyna^amulska

R-2G-/ra71

Zat^cznik nr 1 do Zarz^dzenia
Nadlesniczego Nadlesnictwa
Karwin nr 2/2020
zdnia 14.01.2020r.

Ramowe zasady pozyskania drewna kosztem nabywcy (samowyrobu)
1.

Kosztem i staraniem nabywcy moze bye pozyskiwane nastQpuj^ce drewno
opatowe:
a. matowymiarowe (M2) - stanowi^ce pozostalosci pozrQbowe i potrzebiezowe,
b. sredniowymiarowe (S4) - bQd^ce pozostatosci^ po wycince pozyskane
podezas porz^dkowania pozycji i wyrabiania gatqzi.
c. w innych przypadkach lesniezy moze zezwolic na pozyskanie drewna
kosztem nabywcy wyt^eznie po uzyskaniu zgody Nadlesniczego.

2.

Pozyskanie drewna kosztem nabywcy w lesnictwach Nadlesnictwa Karwin
organizuj^ lesniezowie kieruj^c siQ w pierwszej kolejnosci potrzebami i interesem
Nadlesnictwa.

3.

Przed wydaniem zgody na pozyskiwanie drewna kosztem nabywcy lesniezy lub
z jego upowaznienie podlesniczy maj^ obowi^zek zapoznac dan^ osobQ z
zasadami samowyrobu, zasadami zachowania siQ w lesie oraz doktadnie
wskazac miejsce pozyskiwania.

4.

Dokonanie czynnosci o ktorej mowa w ust.3 dokumentuje siQ spisaniem
oswiadezenia, wg wzoru stanowi^cego zatc[cznik nr 2 do Zarz^dzenia nr 2/2020
Nadlesniczego Nadlesnictwa Karwin z dnia 14.01.2020r.

5.

W przypadku duzego zainteresowania samowyrobem, w celu zachowania
zasady rownego i sprawiedliwego traktowania ludnosci, lesniezy prowadzi listQ
osob zgtaszaj^cych s\q i przydziela pozycje kieruj£[c siQ kolejnoscistzgtoszenia.

6.

Lesniezy moze odmowic samowyrobu osobie ktora ewidentnie nie stosuje
obowi£(zuj^cych w Nadlesnictwie Karwin zasad, jest raz^co nierzetelna,
nieterminowa, itp.

7.

Przydzielenie pozycji do samowyrobu moze nast^ic po zakoticzaniu wszystkich
prac przez zaktad ustug lesnych.

8.

Zabrania s\q samowyrobu:
a. pracownikom zaktadow ustug lesnych swiadez^eym ustugi z pozyskania
drewna,
w lesnictwach, w ktorych wykonujc[ww. ustugi,
b. osobom bQd^cym krewnymi do drugiego stopnia lub powinowatymi
pierwszego stopnia, w stosunku do lesniczego lub podlesniczego danego
lesnictwa.

Zat^cznik nr 2 do Zarzs^dzenia
Nadlesniczego Nadlesnictwa
Karwin nr 2/2020
zdnia 14.01.2020r.

Oswiadczenie

oswiadczam, ze

Ja, nizej podpisany

zgtaszam swoj udzial w samowyrobie drewna opatowego na potrzeby wtasne na
pozycji

w oddziale

lesnictwa

Jednoczesnie oswiadczam, ze jestem swiadomy, iz pracQ te wykonujQ na
wtasny rachunek i odpowiedzialnosc i nie nawi^zujQ przez jej wykonanie zadnego
stosunku cywilno-prawnego z Nadlesnictwem, a ponadto oswiadczam, ze:
1. Stan mojego zdrowia pozwala wykonywac pracQ zwi^zanst z samowyrobem
drewna.
2. Posiadam sprawne narzQdzia do pozyskiwania drewna, potrafiQ je obstugiwac,
odbytem szkolenie i posiadam niezb^dne uprawnienia z zakresu ich stosowania
i obstugi.
3. Prace przy samowyrobie drewna prowadzic bqd^ w zespole, co najmniej
2-osobowym zapraszaj^c na wtasn^ odpowiedzialnosc do pomocy inne osoby.
4. Czynnosci samowyrobu bqdq wykonywat wedtug wskazowek lesniczego
(podlesniczego) dotycz^cych przygotowania drewna do odbiorki przy zachowaniu
nastQpuj^cych wymogow:
- dopuszcza siQ odstQpstwo od minimalna objQtosc stosu wynosz^cej 1 m^p,
- dopuszcza siQ uktadanie stosow sktadanych z drewna o dtugosci od 0,5 m tak,
aby dtugosc stosu osi^n^ta wymaganst dtugosc nominaln^
- w przypadku sortymentu M2 w jednym stosie dopuszcza si^ udziat zarowno
drewna lisciastego jak i iglastego, wowczas stos nosi nazwQ rodzaju drewna,
o najwiQkszym udziale,
- dopuszcza siQ uktadanie w jednym stosie drewna z grup sortymentowych
(t^cznie grup) S4 i M2 - wowczas dokonuj^cy pomiaru stosu okresla w sposob
szacunkowy udziat poszczegolnych sortymentow w stosie,
- dopuszcza s\q zabezpieczenie stosow pionowymi kotkami, w szczegolnosci
podczas uktadania stosu w terenie pochytym,
- drewno nalezy uktadac na przemian grubszymi kohcami w taki sposob, aby
poszczegolne sztuki w stosie nie krzyzowaty siQ, a stos byt scisty,
- termin waznosci niniejszego Oswiadczenia stanowi^cy jednoczesnie
I po
zobowistzanie do wykupu drewna ustala s\q do dnia
tym terminie nie roszczQ sobie do niego praw.
5. BQdQ doktadat starannosci w bezpiecznym wykonaniu prac wykazuj^c troskQ
0 bezpieczehstwo wtasne, osob wspotpracuj^cych ze mnst, jak rowniez osob
trzecich, przestrzegaj^c wskazowek udzielonych mi przy wprowadzeniu na pozycjQ
pracy oraz zawartych w pouczeniu na druku mojego Oswiadczenia.

Wprowadzenie na pozycjQ pracy oraz udzielenia wskazowek dokonal w dniu

Czytelny podpis osoby pozyskuj^cej drewno opatowe w drodze samowyrobu
Pouczenie:
1. Do pracy mog^ przystQpowac osoby niewykazujc[ce oznak niedyspozycji
psychicznej lub fizycznej. Nie wolno dopuszczac do pracy osob, ktore zgtosily takie
niedyspozycje.
2. Zabroniona jest samodzielna praca w s^siedztwie linii i urz£[dzeh
energetycznych.
3. Promieh strefy zagrozenia przy scince i obalaniu drzew wynosi dwie wysokosci
scinanych drzew.
4. W czasie jazdy ci^nika mozna poruszac siQ za nim w odlegtosci nie mniejszej niz
5 metrow za tadunkiem.
5. W czasie za-i wytadunku drewna zabronione jest zbiizanie s\q do pojazdu na
odiegtosc mniejsz^niz 10 metrow.
6. Zabronione jest zaktadanie stosow drewna bezposrednio przy drogach
publicznych
i w innych miejscach gdzie stosy powodowatyby zaktocenie
bezpieczeristwa ruchu lub trudnosci w dokonaniu prawidlowego zatadunku.
7. NarzQdzia uzyte do pracy (typ i ciQzar) powinny bye dostosowane do warunkow,
miejsca i rodzaju wykonywanej pracy oraz obowi^zuj^cych przepisow bhp,
a w szczegolnosci przepisow dotycz^cych wykonawstwa prac z zakresu
gospodarki lesnej (Zarz. Nr 36 Dyr.Gen. LP z dnia 20.04.2012 r.).

Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Oswiadczaj^cego bQd^przechowywane przez Nadlesnictwo Karwin
przez okres niezb^dny do wykonania prac samowyrobu drewna opatowego oraz
nabycia surowca drzewnego.
2. Dane osobowe Oswiadczaj^cego bQd^ przetwarzane przez Nadlesnictwo Karwin
wyte[cznie w celu dokonania niezbQdnych czynnosci.
3. Dane osobowe Oswiadczaj^cego zostan^ usuniQte po okresie zbycia na jego rzecz
surowca drzewnego, wykonanego metod^ samowyrobu.
4. Oswiadczaj^cy ma prawo wgl^du do wtasnych danych osobowych.
5. Oswiadczaj^cy powinien zapoznac siQ z klauzulct informacyjnet, zamieszczon^ na
stronie internetowej Nadlesnictwa Karwi:
http://www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl/rodo

Zat^cznik nr 3 do Zarz^dzenia
Nadlesniczego Nadlesnictwa
Karwin nr 2/2020
zdnia 14.01.2020r.

Regulaminu sprzedazy detaiicznej drewna
1.

Sprzedaz detaliczna drewna prowadzona jest w celu zaopatrywania ludnosci:
a. w niezbQdne ilosci drewna opalowego na potrzeby grzewcze,
b. niewielkie ilosci drewna uzytkowego, na potrzeby wtasne gospodarstw
domowych.

2.

Ceny na drewno sprzedawane z puli detaiicznej ustalane s^ odr^bn^ decyzj^
Nadlesniczego.

3.

Przy sprzedazy na podstawie cennika detalicznego obowi^zuje uiszczenie
naleznosci za wydane drewno w formie przedptata.

4.

Drewno przeznaczone do sprzedazy detaiicznej podlega sprawdzeniu przez
pracownikow upowaznionych do kontroli, zgodnie z obowi^zuj^cym
w Nadlesnictwie regulaminem kontroli wewnQtrznej.

5.

Szczegotowe przepisy dotycz^ce prowadzenia sprzedazy detaiicznej produktow
na rzecz osob fizycznych nie prowadz^cych dziatalnosci gospodarczej oraz
rolnikow ryczattowych okresla odr^bne zarz^dzenie Nadlesniczego.

6.

Dowodem upowazniaj^cym do wydania i wywozu drewna z lasu jest:
a. asygnata (jako dokument rozchodu) wraz z paragonem (jako dowod zakupu),
b. faktura.

7.

drewna wpisuje siQ obligatoryjnie
Nazwisko i imiQ lub nazwQ
w przypadku z^dania wystawienia faktury VAT (nalezy takze wprowadzic rowniez
numer NIP), w przypadku, gdy dowodem sprzedazy jest paragon nalezy
pozostawic pole puste.

8.

Obowiatzuje 14 dniowy termin wywozu licz^c od dnia nastQpnego po dokonaniu
sprzedazy. Kupuj^cy winien zgtosic siQ do lesnictwa najpozniej ostatniego dnia
obowi^zywania terminu wywozu w celu uzgodnienia nowego terminu. InformacjQ
0 przedtuzeniu terminu wywozu drewna umieszcza siQ na druku asygnaty
nabywcy. Po miniQciu wyznaczonego (uzgodnionego) terminu administracja
lesna nie odpowiada za zakupione drewno, a Kupujstcy nie moze roscic do
Sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakosciowego surowca
drzewnego, jak i jego czQsciowej lub nawet calkowitej utraty spowodowanej
dziataniami osob trzecich (kradziez, zniszczenie, itp.)

9.

Kupujstcy lub odbieraj^cy surowiec drzewny sktada podpisy, na dokumentach
zwi^zanych ze sprzedazy drewna i jego wydaniem, w formie czytelnego podpisu.

10.

Wydaj^cym drewno jest osoba materialnie odpowiedzialna tj. lesniczy lub
podlesniczy.

11.

Wywoz sprzedanego drewna odbywa siQ w uzgodnieniu z miejscowym lesniczym
lub pod lesniczym.

12.

Nose wydanego z lasu drewna, lesniezy lub podlesniczy, kazdorazowo, po
zatadunku partii drewna na pojazd transportowy, potwierdza wpisem na
egzemplarzu asygnaty posiadanej przez nabywcQ.

13.

Reklamacje na drewno zakupione w ramach sprzedazy detalicznej rozpatrywane
na zasadach ogolnych, okreslonych w kodeksie cywilnym.

Zat^cznik nr 4 do Zarz^dzenia
Nadlesniczego Nadlesnictwa
Karwin nr 2/2020
z dnia 14.01.2020r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwistzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzsidzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) - dale] jako RODO - informujemy:
2.
Administratorem
Pahstwa danych osobowych jest Nadlesniczy Nadlesnictwa
Karwin
z siedzibciw Drezdenku, przy ul. Pienfl/szej Brygady 18, kod pocztowy 66-530, tel.: +48 95 762 05 90, fax:
+48 95 762 10 35, adres e-mail: karwln@szczecin.lasy.gov.pl, dale] jako: Administrator.
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych panisL KarolinQ Kaczmarek;
w sprawach dotycz^cych przetwarzania danych osobowych mozna skontaktowac siQ za posrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasv.qov.pl lub telefonicznie +48 91 432 87 12.
3. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest podjQcie czynnosci niezbQdnych do realizacji
sprzedazy drewna lub lesnych produktow niedrzewnych, a takze do podjQcia dziatah zmierzaj^cych do takiej
sprzedazy.
Podstaw^ prawnci przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) realizacja czynnosci niezbQdnych do wykonania sprzedazy (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO);
2) niezb^dnosc, do realizacji celow wynikaj^cych z prawnie uzasadniaj^cych interesow
realizowanych przez Administratora, a w szczegolnosci:
dane
statystyczne,
raportowanie
a) administracji
wewn^trznej
Administratora
i dokumentowanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) dochodzenia roszczeh i obrony przed roszczeniami wynikajcicymi z transakcji
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. InformujQ, iz Pani/Panu przystuguje prawo do Zc^dania od administratora:
1) dostQpu do wtasnych danych osobowych;
2) sprostowania, usuniQcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych oraz do ich przenoszenia.
5. InformujQ o przystuguj^cym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do Prezesa UrzQdu Ochrony Danych
Osobowych, bQd^cego organem nadzorczym w rozumieniu przepisow o ochronie danych osobowych.
6. Podanie przez Pani^/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbQdne do zrealizowania sprzedazy;
konsekwencjQ niepodania danych osobowych stanowi brak mozliwosci zrealizowania transakcji.
7. UdostQpnione przez Pani^/Pana dane osobowe, mog^byc przekazywane na z^danie organu publicznego,
upowaznionego z mocy prawa, w zwiatzku z podejmowanymi przez ten organ czynnosciami.
8. Administrator Pani/Pani danych osobowych nie bQdzie przekazywat ich do pahstwa trzeciego lub
organizacji mi^dzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane przez okres niezb^dny do realizacji umowy sprzedazy, a
nastQpnie przez okres konieczny dia zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeh oraz spetnienia
obowi^zkow wynikajcLcych z przepisow prawa w zwi^zku z zawart^ umow^
Administrator

