Zarządzenie nr 1 / 2022
Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo
z dnia 03.01.2022 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu sprzedaży detalicznej drewna
zn. spr.: ZG.800.1.2022
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, (tj. Dz. U.
z 2021r. poz. 1275) oraz §22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie
nadania Statutu PGL LP oraz §3, ust. 11 Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna
w PGL LP na lata 2022-2023 zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania w Nadleśnictwie Konstantynowo regulamin sprzedaży
detalicznej drewna stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
Z dniem 03.01.2022 r. przestaje obowiązywać regulamin sprzedaży detalicznej
drewna wprowadzony Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo nr
2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku.
§3
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obwiązuje do odwołania.
Ilość załączników: 1
Nadleśniczy

Otrzymują:
Z-ca Nadleśniczego
Gł. Księgowy
Inżynier Nadzoru
Dział pozyskania i sprzedaży
Straż Leśna
Sekretarz
Dział Księgowości
Leśniczowie - wszyscy

Nadleśnictwa Konstantynowo

Maciej Handkiewicz
/podpisano elektronicznie/

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo
Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r.

Regulamin sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Konstantynowo
§1
[Postanowienia ogólne]
1. Sprzedażą detaliczną określa się sprzedaż drewna na podstawie obowiązującego cennika
detalicznego.
2. Ceny drewna ustala się odrębną decyzją w oparciu o przepisy i wytyczne Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP).
3. Surowiec drzewny przeznaczony do sprzedaży detalicznej wyrobiony jest wg warunków
technicznych obowiązujących w PGL LP wprowadzonych Zarządzeniem nr 51 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. (znak: ZM.800.8.2019)
4. Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się:
- w biurze nadleśnictwa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30,
- w leśnictwach:
Leśnictwo
Będlewo

Leśniczy
Bartosz Stachowiak

Numer telefonu
696 080 130

Termin
Wtorek: godz. 8:00-11:00
Wtorek: godz. 15:00-16:00
Czempiń
Paweł Gawron
696 080 135
Czwartek: godz. 15:00-16:00
Krajkowo
Piotr Czajka
696 080 138
Wg indywidualnych ustaleń
Wtorek: godz. 8:00-9:00
Więckowice
Jarosław Jańczak
696 080 134
Czwartek: godz. 8:00-9:00
Wtorek: godz.: 15:00-16:30
Wielka Wieś
Jerzy Rogoziński
696 080 132
Czwartek: godz.: 7:00-8:00
Woźniki
Wacław Stachowiak
696 080 131
Czwartek: godz.: 8:00-13:00
*Sprzedaż drewna z leśnictw Brodniczka oraz Grzybno odbywa się w biurze nadleśnictwa.
**W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sprzedaż w leśnictwach w indywidualnie
ustalonych godzinach i dniach roboczych.

5. Informacja o wyznaczonych dniach i godzinach sprzedaży detalicznej w leśnictwach oraz
o obowiązującym detalicznym cenniku sprzedaży drewna dostępna jest na stronie internetowej
nadleśnictwa (http://www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl), w budynku biura nadleśnictwa
oraz na tablicach informacyjnych w siedzibach leśnictw.
6. Sprzedaż w leśnictwach sortymentów drewna wielkowymiarowego oraz średniowymiarowego
grupy S2 możliwa jest po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Nadleśniczego, zawierającego
wykaz odbiorczy oraz sztuki/stosy drewna przeznaczonego do sprzedaży detalicznej.
7. Dopuszcza się sprzedaż drewna grupy M2, S4, S3b pozyskanego kosztem nabywcy tzw.
„samowyrób”. Warunkiem przystąpienia do pozyskania drewna kosztem nabywcy jest
podpisanie oświadczenia dotyczącego sposobu wykonania prac na wyznaczonej działce
roboczej.
§2
[Warunki sprzedaży-kupna]
1. Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia dokumentu
sprzedaży miejscowemu leśniczemu, podleśniczemu lub osobie pełniącej zastępstwo na
danym leśnictwie oraz bez uzyskania adnotacji o wydaniu drewna (na egzemplarzu odbiorcy).

2. Odbiór drewna musi być potwierdzony przez kupującego, poprzez złożenie podpisu na
egzemplarzu odbiorcy (asygnata, faktura VAT lub zestawienie sprzedaży na podstawie
paragonów).
3. Wydanie drewna musi być potwierdzone przez osobę wydającą drewno, poprzez złożenie
podpisu na egzemplarzu odbiorcy (asygnata, faktura VAT lub zestawienie sprzedaży na
podstawie paragonów).
4. Wywóz drewna odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach, drogami wskazanymi przez
wydającego drewno.
5. Nabywcę obowiązuje 14-dniowy termin wywozu. W razie niemożności wywozu w tym
terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu,
z zastrzeżeniem że po upływie tego terminu Nadleśnictwo nie odpowiada za zakupione
drewno, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu
jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego drewna.
6. W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym przez sprzedawcę terminie,
w okresie między 15 marca a 15 października nabywca ponosi koszty związane
z zabezpieczeniem drewna, (np. korowanie) przed szkodnikami.
7. Wystawca asygnaty, faktury VAT, zestawienia sprzedaży na podstawie paragonów
zobowiązany jest do poinformowania kupującego o warunkach sprzedaży-kupna zawartych
w niniejszym regulaminie oraz zapisów wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Kupujący potwierdza zapoznanie się z tymi warunkami poprzez złożenie podpisu na
dokumencie sprzedaży (na egzemplarzu przeznaczonym dla odbiorcy).
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