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Cennik na surowiec drzewny M2 poryskany tzw. samowyrobem na terenach nieleśnych (odkrza czanie) obowiązujący od
3 marca 2014 roku.
Cena w złotych (netto)

GATUNEK
KJW

Wszystkie gatunki

M2

6,00

(mp)

Do w/w cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT M2 -

Sporządził:

8o/o.
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Ja, niŻej podpisany.
zgłaszam swój udział w

to ł2k /6/eOK
Ąrrt z /9 d b/er.
oświadczam, Że

''Samowyrobie'' obejmującym pozyskanie i zrywkę drewna opałowego

(M, S) na potrzeby własne w

oddziale

..'.... leśnictwa.

'......Magurskiego

Parku Narodowego.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iŻ prace te wykonuję na własny
rachunek i odpowiedzialność i nie nawiązuję przezjej wykonanie zadnegó stosunku cywilnoprawnego z Magurskim Parkiem Narodowym, a ponadto oświadczam, Że:

pozwalami wykonywaó prace zwięane Z
''Samowyrobem'' drewna;
posiadam Sprawne narzędzlado pozyskania drewna i potrafię je
obsługiwać;
- posiadam sprzęt ochrony osobistej wymagany przy pozyskaniu drewna _ kask, rękawice,
ubranie i buty ochronne;
- prace przy
drewna prowadzic będę w zespole co najmniej 2_osobowym
''Samowyrobie''
zapraszając na własną odpowiedzialność do pomocy inne osoby;
- czynności ,,samowyrobu'' będę wykonywał wg wskazówek leśniczego lub osoby przezniego
upowaznionej we wskazanym przezniego miejscu;
_ zrywkę drewna wykonam pojazdem przystosowanym
do prac leśnych- sprzęŻajem konnym
lub ciągnikiem wypos aŻonym w bezpieczną kabinę lub ramę ochronną
- stan mego zdrowia
-

_ będę dokładałstaranności w

bezpiecznym wykonaniu p.u.y wykazując troskę
bezpieczeństwo własne, osób współpracujących Ze mną jai równieź osob trzecich,
przestrzegając wskazówek udzielonych mi w ramach instruktażu udzieloneg o przy
wprowadzaniu na pozycję pracy oraz zawartych w pouczeniu niniejszego oświadczęnia.

o

Wprowadzenia na pozycję pracy oraz ptzeszkolenia dokonał
/imię i nazwisko, podpis/

ipodpis.osoby pozysku.iące.i opał w drodze,,samowyrobu''/

Pouczenie:
1. Do pracy mogąprzystępować osoby nie wykazujące oznak niedyspozycji psychicznej
lub
ftzycznej. Nie wolno dopuszczac do pracy osób, które zgłosiłytatie neayspozycje'
2. Zabroniona jest samodzieln a praca w sąsiedztwie linii i urządzsil elektrycinych.

3. Drewno na cele opałowe (M,S),

moŻna pozyskiwać z drzew lezących, odpadow
pozrębowych oraz drzew stojących o średnicy w miejscu ścinki do l0 cm.
4. Promień strefy zagroŻenia przy ścincei obalaniu drzew wynosi dwie wysokościścinanych
dtzew, dlatego zabronione jest przebywanie w odległościmniejszej niŻ dwie wysokóści
ścinanych drzew od prowadZącego ścinkę.
5' Pomocnik może iśćza Zrywanym ładunkiem w odległościnie mniejszej niz 5 m.

6. Zabronione jest zakładanie stosów drewna bezpośrednio przy irogach publicznych
i w innych miejscach, gdzie stosy powodowałyby zakłócenia bózpiecięństwa 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 szczegotn-osci
przepisów dotyczących wykonawstwa nięktórych prac z zakręsu gospodarki leśne|(Dz.IJ.
Nr 161, poz. I14l z dn.24.08.2006 r.).

