Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik
z dnia 07 stycznia 2020 r.

OŚWIADCZENIE OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO SAMOWYROBU DREWNA

na podstawie zezwolenia nr …….. / ……
Ja niżej podpisany………………………………………………….…, pouczony
o odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 233 §1 Kodeksu Karnego za
składanie nieprawdziwych informacji, oświadczam, że zgłaszam swój udział w
samowyrobie
drewna
w
leśnictwie………………..,
oddziale,
pododdziale………………………, tel. kontaktowy………………………….
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Jestem świadomy, że prace związane z samowyrobem wykonuję na własny rachunek i na własną
odpowiedzialność oraz, że nie nawiązuję w ten sposób żadnej zależności cywilno – prawnej z
Nadleśnictwem Rudnik, w szczególności stosunku pracy.
2. W sposób jednoznaczny wskazano mi miejsce i źródło drewna przeznaczonego do samowyrobu.
Zostałem poinformowany o zakazie zmiany powierzchni bez zgody leśniczego.
3. Przyjąłem do wiadomości, że samowyrób jest zabroniony, gdy na powierzchni prowadzone są inne
prace.
4. Pracownik Służby Leśnej przekazał mi informację o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia
wykonujących samowyrób
5. Przyjmuję do wiadomości, że niedopuszczalne jest ścinanie drzew stojących.
6. Przyjmuję do wiadomości, że niedopuszczalne jest używanie podczas samowyrobu pilarek
mechanicznych bez posiadanych uprawnień nabytych w sposób określony w §22 i §23
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161 poz. 1141).
7. Wszelkie prace związane z samowyrobem będę wykonywał w zespole co najmniej 2 – osobowym,
zapraszając inne osoby na własną odpowiedzialność. Wszystkie prace na powierzchni będą
wykonywane pod moim nadzorem.
8. Stan mojego zdrowia pozwala na wykonywanie prac z zakresu samowyrobu drewna a w razie
okresowej niedyspozycji nie będę przystępował do prac.
9. Zobowiązuję się przestrzegać przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych.
10. Zostałem poinformowany, że zabroniona jest praca po użyciu alkoholu lub innych środków
odurzających.
11. Wszystkie użyte do samowyrobu narzędzia są sprawne, dostosowane do warunków, miejsca i
rodzaju wykonywanych czynności oraz obowiązujących przepisów bhp.
12. Fakt zakończenia samowyrobu zgłoszę pracownikowi Służby Leśnej w celu wykonania pomiaru,
odbiórki i wykupienia drewna.
13. W przypadku nie dotrzymania ustalonego w zezwoleniu nr……………… terminu wyrobienia
drewna zezwolenie może być przedłużone lub powierzchnia może być przekazana innej osobie.

…………………………
(data i podpis składającego oświadczenie)

…………………………
(data i podpis przyjmującego oświadczenie)

