Załącznik nr 1.
do Zarządzenia nr 62/11
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 05 maja 2011r.

"Zasady obrotu drewnem w Gminie Miasto Złotów"
Zasady ogólne.
1. „Zasady obrotu drewnem” regulują proces pozyskania i sprzedaży drewna na terenie Gminy Miasto
Złotów.
2. Sprzedaż drewna odbywa się w oparciu o bieżące potrzeby związane z koniecznością wykonywania
zabiegów z zakresu utrzymania w należytym stanie drzew, zadrzewień i lasów komunalnych na terenie
Gminy Miasto Złotów.
Samowyrób drewna.
1. Dopuszcza się pozyskanie i sprzedaż drewna kosztem i staraniem nabywcy (samowyrób).
2. Samowyrób może dotyczyć tylko drzew, na które Gmina Miasto Złotów posiada decyzję - pozwolenie na
usunięcie oraz zaznaczonych farbą przez pracownika Urzędu Miejskiego.
3. Dopuszczenie tej formy zaopatrywania się w opał dla potrzeb własnych może być prowadzone na
powierzchniach roboczych, wskazanych przez pracownika Urzędu Miejskiego.
4. Zainteresowani samowyrobem przed rozpoczęciem pracy na wskazanej przez pracownika Urzędu
Miejskiego powierzchni, zobowiązani są podpisać oświadczenie o przestrzeganiu obowiązujących zasad bhp
oraz o podporządkowaniu się zaleceniom pracownika Urzędu Miejskiego (druk wg ustalonego wzoru) ‐
załącznik nr 1 do Zasad obrotu drewnem.
Zasady kontroli drewna i sprzedaży.
1. Za prawidłową realizację samowyrobu, zgodnie z zaleceniami w szczególności dotyczącymi ilości
i sposobu pozyskania drewna odpowiedzialna jest osoba wykonującą samowyrób.
2. Obowiązek zgłoszenia pracownikowi Urzędu Miejskiego pozyskanego drewna do sprawdzenia obciąża
osobę wykonującą samowyrób.
3. Przed sprzedażą drewno w stosach podlega sprawdzeniu na gruncie przez pracownika Urzędu Miejskiego,
podczas którego, zostaje określona ilość pozyskanego drewna [mp].
4. Po określeniu ilości, w ciągu 3 dni osoba wykonująca samowyrób jest zobowiązana uzyskać fakturę
w pokoju nr 27 Urzędu Miejskiego i zapłacić jej wartość.
5. W przypadku drewna z lasów, sprzedaż może nastąpić po wystawieniu asygnaty przez upoważnionego
pracownika Starostwa Powiatowego.
6. Dokumentem stanowiącym dowód zakupu drewna jest faktura wystawiona w Urzędzie Miejskim wraz
z dowodem zapłaty.
7. Przy sprzedaży stosuje się ceny określone Zarządzeniem nr 62/11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia
05 maja 2011r.
8. Termin wywozu pozyskanego drewna - w ciągu 7 dni od daty zapłaty faktury.
Każde odstępstwo od powyższych zasad wymaga akceptacji Burmistrza Miasta Złotowa i powinno być
dokumentowane na piśmie.

Załącznik nr 1.
do "Zasad obrotu drewnem
w Gminie Miasto Złotów".

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany …………………………………………….. legitymujący się dowodem osobistym
o nr…………………… oświadczam, że zgłaszam swój udział w samo pozyskaniu drewna opałowego na
potrzeby własne w Złotowie - ......................................... Deklaruję pozyskać ...... mp drewna i zobowiązuję
się pozyskać oraz zapłacić za ilość drewna jaka zostanie mi przydzielona.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż prace te wykonuję na własny rachunek
i odpowiedzialność oraz nie nawiązuję przez jej wykonywanie żadnego stosunku cywilno ‐ prawnego
z
Gminą Miasto Złotów, a ponadto oświadczam, że:
 jestem osobą pełnoletnią,
 stan mojego zdrowia pozwala wykonywać prace związane z samo pozyskaniem drewna,
 posiadam sprawne narzędzia do pozyskania drewna i potrafię je obsługiwać,
 prace przy samo pozyskaniu drewna prowadzić będę w zespole co najmniej 2 ‐osobowym,
 czynności samo pozyskania będę wykonywał według wskazówek pracownika Urzędu Miejskiego
we wskazanym przez niego miejscu,
 będę dokładał staranności w bezpiecznym wykonaniu pracy wskazując troskę
o bezpieczeństwo własne, osób współpracujących ze mną, jak również osób trzecich, przestrzegając
wskazówek udzielonych mi przy wprowadzeniu na pozycje pracy oraz zawartych w pouczeniu
zawartym na druku oświadczenia,
 zobowiązuję się do wykonywania prac w kamizelce odblaskowej,
 zobowiązuję się do posiadania oświadczenia w trakcie wykonywanych prac.
Dojazd na miejsce pozyskania i wywóz drewna może się odbywać tylko drogami wskazanymi przez
pracownika Urzędu Miejskiego.
Wprowadzenie na powierzchnie roboczą oraz wskazówki przeprowadził ……………………………
Pouczenie:
1. Do pracy mogą przystępować wyłącznie osoby nie wskazujące oznak niedyspozycji psychicznej lub fizycznej. Nie wolno
dopuszczać do pracy osób które zgłosiły takie niedyspozycje.
2. Zabroniona jest samodzielna praca w sąsiedztwie linii i urządzeń energetycznych.
3. Promień strefy zagrożenia przy ścince i obalaniu drzew wynosi dwie wysokości ścinanych drzew, dlatego zabronione jest
przebywanie w odległości mniejszej niż dwie wysokości ścinanych drzew od prowadzącego ścinkę.
4. W czasie jazdy ciągnika można poruszać się za nim w odległości nie mniejszej niż 5 m za ładunkiem.
5. W czasie za‐ i wyładunku drewna zabronione jest zbliżanie się do pojazdu na odległość mniejszą niż 10 m od napiętych lin.
6. Zabronione jest zakładanie stosów drewna bezpośrednio przy drogach publicznych i w innych miejscach gdzie stosy
powodowałyby zakłócenie bezpieczeństwa ruchu lub trudności w dokonaniu prawidłowego załadunku.
7. Narzędzia użyte do pracy (typ i ciężar) powinny być dostosowane do warunków, miejsca i rodzaju wykonywanej pracy oraz
obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności przepisów dotyczących wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr
161 poz. 1141).

……….………………………………….
(Data i podpis osoby wykonującej samowyrób)

Załącznik nr 2.
do Zarządzenia nr 62/11
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 05 maja 2011r.

CENNIK NA DREWNO POZYSKIWANE Z DRZEW I ZADRZEWIEŃ KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY MIASTO ZŁOTÓW

1. Drewno opałowe (samowyrób):


iglaste

60,00 zł/mp,



liściaste twarde (dąb, buk, jesion, klon, akacja, grab, brzoza)

90,00 zł/mp,



liściaste miękkie (pozostałe)

65,00 zł/mp,



trzebionka, leżanina

20,00 zł/mp,

Do powyższych cen drewna doliczony zostanie podatek VAT, który wynosi: 8%.

