Zarządzenie Nr 447/1468/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16.06.2021 r.
w sprawie wprowadzenia zasad pozyskania przez samowyrób, tj. staraniem i na koszt kupującego
sortymentów drzewnych (produktów) i ich przygotowania do pomiaru.

Na podstawie:
- art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.),
zarządzam co następuje:
§ 1.1. Staraniem i na koszt kupującego (samowyrób) może być pozyskiwany surowiec drzewny z drzew
rosnących na terenie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin.
2. Drewno z lasów będących własnością Gminy Miasta Koszalin w nw. grupach jakości:
- drewno średniowymiarowe stosowe na cele opałowe (S4),
- drewno średniowymiarowe żerdziowe (S3B),
- drewno małowymiarowe (M1, M2),
- pozostałości drzewne (M2),
będzie pozyskiwane wyłącznie na potrzeby własne, bez prawa odsprzedaży.
3. Oświadczenie o wykorzystaniu zakupionego surowca drzewnego na własne potrzeby zawarte jest
w załączniku nr 1.
§ 2. Przy pozyskaniu surowca drzewnego staraniem i na koszt kupującego na powierzchniach leśnych
zabroniona jest ścinka mechaniczna drzew o średnicy powyżej 20 cm, mierzonej na teoretycznej
wysokości pniaka. Teoretyczna wysokość pniaka jest to wysokość równa 1/3 pierśnicy (tj. średnica drzewa
mierzona na wysokości 130 cm), zaokrąglona w dół do pełnych centymetrów.
§ 3. Zgoda na samowyrób surowca drzewnego wydawana jest na wniosek zainteresowanego złożony
na formularzu „Pozwolenie na wjazd do lasu i na pozyskanie surowca drzewnego staraniem
i na koszt kupującego”. Formularz „Pozwolenia” stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Kupujący podczas prowadzenia prac przy wyrobie surowca drzewnego ma obowiązek posiadania
przy sobie pozwolenia opisanego w § 3 oraz okazywania go na żądanie uprawnionym organom.
§ 5. Wprowadzam obowiązek przeprowadzenia instruktażu dla osób pozyskujących drewno przez
samowyrób na powierzchniach leśnych (podczas którego należy omówić zasady BHP i zagrożenia
występujące przy pozyskaniu surowca drzewnego, zasady ochrony przeciwpożarowej lasów oraz zasady
ochrony środowiska leśnego).
§ 6. Zabraniam lokalizowania pozyskania drewna staraniem i na koszt kupującego w miejscach
(drzewostanach), w których występują drzewa niebezpieczne (tj. złomy, wywroty, w tym drzewa
zawieszone).
§ 7. Do pozyskania surowca drzewnego staraniem i na koszt kupującego na wskazanej powierzchni,
można przystąpić po właściwym jej oznakowaniu i zabezpieczeniu. Pozyskiwane drewno będzie
przygotowane do pomiaru, tj. ułożone w regularne stosy, a stosy będą lokalizowane przy drodze
wywozowej lub przy granicy wskazanej powierzchni.
§ 8. Odbiórki sortymentów drzewnych pozyskanych i przygotowanych do pomiaru staraniem i na koszt
kupującego dokonuje pracownik Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Czynność ta jest
przeprowadzana jednokrotnie, po zgłoszeniu definitywnego zakończenia prac na pozycji.
§ 9. Wywóz surowca drzewnego pozyskanego staraniem i na koszt kupującego z powierzchni, na której
było pozyskane, jest realizowany po dokonaniu prac odbiórkowych i na podstawie dokumentu „Protokół

odbioru drewna” sporządzonego przez pracowników Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, który
należy posiadać przy sobie podczas wywozu drewna. Termin wywozu drewna zostanie uzgodniony
z pracownikiem Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
§ 10. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Dz. Urz. L. 2016, Nr 119, wprowadzam
do stosowania klauzulę informacyjną sprzedaży detalicznej surowca drzewnego jako załącznik nr 2.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 447/1468/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16.06.2021 r.
*właściwe podkreślić

I / II
……………………………………………………………
(Pieczęć jednostki)

……………………………………………………
(Miejscowość i data)

Pozwolenie na wjazd do lasu i na pozyskanie surowca drzewnego staraniem i na koszt
kupującego
Nr …………..……….. / ………… / ………………
nr ewidencyjny /

miesiąc /

rok

Imię i Nazwisko Kupującego …………………………………………………………………….…. tel. …………………………………..
Adres Kupującego …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce pozyskania drewna (oddz., pododdz. /dz., obr.) …………………………………………………………………………..
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj: …………………………………….. sortyment: ………………………..………………… Ilość: …………………………
Rodzaj: …………………………………….. sortyment: ………………………..………………… Ilość: …………………………
Rodzaj: …………………………………….. sortyment: ………………………..………………… Ilość: …………………………
Rodzaj: …………………………………….. sortyment: ………………………..………………… Ilość: …………………………
Rodzaj: …………………………………….. sortyment: ………………………..………………… Ilość: …………………………

Termin prowadzenia prac: od dnia ……………………………………………… do dnia …………….……………………………….
Osoby współpracujące – opcjonalnie (Imię i Nazwisko):
1.
2.
3.

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany oświadczam, że zgłaszam swój udział w samowyrobie drewna na potrzeby własne,
bez prawa odsprzedaży osobom trzecim wyrobionego drewna. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadomy, iż pracę tę wykonuję na własny rachunek i odpowiedzialność, i nie nawiązuję przez jej
wykonywanie żadnego stosunku cywilno-prawnego z Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie,
a ponadto oświadczam, że:
 stan mojego zdrowia pozwala wykonywać prace związane z samowyrobem drewna,
 posiadam sprawne narzędzia do pozyskania drewna i potrafię je obsługiwać,
 prace przy samowyrobie drewna prowadzić będę w zespole co najmniej 2-osobowym, według
wskazań pracownika Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, wyłącznie we wskazanym miejscu,
 dołożę wszelkich starań, aby prace wykonywać w sposób bezpieczny, wykazując troskę
o bezpieczeństwo własne, osób ze mną współpracujących, jak również osób trzecich,
przestrzegając wskazań i poleceń udzielonych mi przy wprowadzeniu na pozycję (działkę) pracy
oraz pouczeń zawartych w niniejszym „Pozwoleniu”,
 zobowiązuję się dokonywać wywozu wyrobionego drewna we wskazanym terminie, oraz
z wcześniejszym zawiadomieniem Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie,
 zapoznałem się z Warunkami sprzedaży – kupna, stanowiącymi załącznik nr ….. do Zarządzenia
nr …….. Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu we Koszalinie z dnia ……………….. 2021 r.
obowiązującymi klientów detalicznych w ZDiT w Koszalinie.
……………………………………………………………………………...
(Miejscowość i data)

Kupujący: ………………………………………………
(czytelny podpis)

UWAGI:
1. Pozwolenie należy mieć przy sobie w czasie pracy na wskazanej pozycji (działce) i okazywać je
na żądanie pracowników Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, oraz Straży Miejskiej i Policji.
2. Pozwolenie na wjazd do lasu komunalnego i pozyskanie drewna przez samowyrób jest ważne
wyłącznie we wskazanym wyżej terminie i miejscu. Poruszanie się po lesie będącym w posiadaniu
Gminy Miasta Koszalin (parku miejskim, miejskich terenach zielonych) pojazdem silnikowym jest
możliwe wyłącznie od najbliższego wjazdu do lasu (parku, terenów zielonych), najkrótszą drogą
do miejsca pracy.
3. W przypadku wprowadzenia (przez odpowiednie organy rządowe lub samorządowe) zakazu wstępu
do lasu, niniejsze „Pozwolenie” ulega zawieszeniu na czas jego obowiązywania.
4. Przy pozyskaniu drewna przez samowyrób, zabroniona jest ścinka mechaniczna drzew o średnicy
powyżej 20 cm – średnica mierzona na *teoretycznej wysokości pniaka.
5. Drzewa do pozyskania na wskazanej powierzchni (działce) wyznacza pracownik Zarządu Dróg
i Transportu w Koszalinie. Dozwolone jest pozyskiwanie drewna wyłącznie z wyznaczonych drzew.
6. Kupujący może wyrobić wyłącznie sortymenty w rodzaju i ilości wskazanej w „Pozwoleniu”.
Pozyskanie innych sortymentów lub przekroczenie ilości dozwolonych albo wyrobienie ich z drzew
niewyznaczonych, traktowane będzie jako nielegalne pozyskanie drewna. W przypadku nielegalnego
pozyskania drewna zostaną zastosowane sankcje karne wynikające z kodeksu wykroczeń lub kodeksu
karnego.
7. Do pozyskania drewna staraniem i na koszt Kupującego na wskazanej powierzchni można przystąpić
po właściwym jej oznakowaniu i zabezpieczeniu. Pozyskane drewno będzie przygotowane
do pomiaru, tj. ułożone w regularne stosy, a stosy będą lokalizowane przy drodze wywozowej lub
innym miejscu wskazanym przez pracownika Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
8. Fakt zakończenia pozyskiwania drewna należy zgłosić pracownikowi Zarządu Dróg i Transportu
w Koszalinie w celu dokonania odbiórki. Wywóz drewna nieodebranego uznany będzie za kradzież
i podlega sankcjom kodeksu wykroczeń lub kodeksu karnego.
9. Wywóz drewna pozyskanego staraniem i na koszt Kupującego z powierzchni, na której było
pozyskane jest realizowany po dokonaniu prac odbiórkowych i na podstawie dokumentu „Protokół
odbioru drewna”, który należy posiadać przy sobie podczas wywozu drewna. Termin wywozu drewna
zostanie uzgodniony z pracownikiem Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie i musi nastąpić
w terminie do jednego miesiąca od daty odbiórki.
10. Wszelkie zmiany zawartych ustaleń, wymagają pisemnej zgody stron.
PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA:
1. Pozyskanie i zrywkę drewna mogą wykonywać osoby pełnoletnie, mające dobry wzrok, słuch i będące
sprawnymi fizycznie.
2. Przy pozyskaniu i zrywce drewna nie wolno pracować samemu. W miejscu pracy muszą być
co najmniej dwie uprawnione osoby, które wzajemnie się widzą.
3. Odległość między osobami ścinającymi drzewa a wykonującymi inne prace nie może być mniejsza
niż dwie wysokości ścinanych drzew.
4. Przy pozyskaniu i zrywce drewna należy używać hełmu ochronnego oraz posiadać kompletną
apteczkę.
5. Dopuszcza się ścinkę drzew przy użyciu narzędzi ręcznych (siekiery, tasaka), jeśli średnica drzew
na teoretycznej wysokości pniaka nie przekracza 20 cm. Narzędzia ręczne muszą być dobrze
naostrzone i oprawione. Strefa niebezpieczna podczas prac wykonywanych siekierą lub tasakiem
wynosi co najmniej 5 m. Przy pozyskaniu drewna przez samowyrób dopuszcza się również ścinkę
mechaniczną (z wykorzystaniem pilarki) drzew o średnicy nie przekraczającej 20 cm (średnica
mierzona na *teoretycznej wysokości pniaka), wykonywaną wyłącznie przez operatorów pilarek
posiadających upoważnienia uzyskane na specjalistycznych kursach. Przed przystąpieniem do ścinki
mechanicznej z wykorzystaniem pilarki, należy okazać pracownikowi Zarządu Dróg i Transportu
w Koszalinie dokument poświadczający uzyskanie uprawnień operatora pilarek.
6. Pozyskane drewno należy przygotować do pomiaru (odbiórki), tj. ułożyć w regularne stosy. Stosów
nie wolno opierać o rosnące drzewa.

7. Drzew nie wolno ścinać podczas: ulewnego deszczu i śnieżycy; w warunkach ograniczonej
widoczności, tj. przy gęstej mgle i zapadającym zmroku; podczas silnego wiatru; przy temperaturze
poniżej -20oC. W czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawać na powierzchni roboczej.
8. Przy zrywce drewna zabrania się:
 Dotykania lin, łańcuchów i drewna będącego w ruchu; przebywania na transportowanym ładunku,
przechodzenia przez liny i ciągnięte drewno, w czasie ich ruchu.
 Przebywania i chodzenia w zasięgu zrywanego drewna.
 Odpinania ładunku przed zatrzymaniem pojazdu i zupełnym zwolnieniem lin.
 Łączenia lin za pomocą węzłów.
 Wykonywania przerzynki drewna nie odczepionego od ciągnika zrywkowego.
*Teoretyczna wysokość pniaka – jest to wysokość równa 1/3 pierśnicy (tj. średnica drzewa mierzona na wysokości
130 cm), zaokrąglona w dół do pełnych centymetrów.

KUPUJĄCEMU I WSPÓŁPRACOWNIKOM UDZIELONO INSTRUKTAŻU DOTYCZĄCEGO:
 zagrożeń występujących przy pracach w pozyskaniu drewna,
 podstawowych wymogów BHP w zakresie: organizacji, technologii i techniki robót,
 przestrzegania wymogów ochrony środowiska naturalnego,
 zasad ochrony przeciwpożarowej,
 miejsca wjazdu do lasu (parku, terenów zielonych), najkrótszą drogą do miejsca pracy.

………………………………………………………………………………
(Miejscowość i data)

Wystawiający:

Kupujący:
…………………………………………..……….….

……………..……………………..…………

(pieczątka i podpis)

(czytelny podpis)

Współpracownicy:
(czytelne podpisy) 1) ……………………………………………

2) …………………….…………………….
3) …………………..………………………

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 447/1468/21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 16.06.2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA - sprzedaż detaliczna drewna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
(RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie ul. Połczyńska 24,
75-815 Koszalin, tel: 94 311-80-60, e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie jest Pani
Alina Góral, e-mail: iodo@zdit-koszalin.pl.
3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji warunków detalicznej umowy sprzedaży
drewna z terenu nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasta Koszalin (w tym z lasów
będących własnością Gminy Miasto Koszalin), do czasu wywiązania się przez strony ze swoich
obowiązków z niej wynikających.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a i c RODO. tj.
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie,
b) na podstawie udzielonej zgody.
5. Szczegółowe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie
pt. „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Zarządzie Dróg i Transportu
w Koszalinie” dostępnego na stronie internetowej http://bip.zdit-koszalin.pl w zakładce ochrona
danych osobowych. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane
innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym,
tj. podmiotom świadczącym usługi, kurierskie, usługi informatyczne, hostingowe, prawne,
dostawcom oprogramowań, itp.
6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu
osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów
prawa będą przechowywane przez czas wskazany w „Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt”,
stanowiącym Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
nr 47/17 z dnia 7 czerwca 2017 r. dostępnego na stronie internetowej http://bip.zdit-koszalin.pl
w zakładce ochrona danych osobowych.
7. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y)
do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie sprawy.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada
Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki
na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania
zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem
pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
11. Ponadto informujemy, że w Zarządzie Dróg i Transportu w Koszalinie nie przetwarza się danych
osobowych w trybie zautomatyzowanym.

