Regulamin sprzedaży detalicznej drewna
w Nadleśnictwie Starogard
1. Sprzedażą detaliczną określa się sprzedaż drewna osobom fizycznym i przedsiębiorcom na podstawie
obowiązującego cennika detalicznego.
2. W ramach sprzedaży detalicznej możliwy jest jednorazowy zakup przez jednego nabywcę do 30 m3
drewna. W skali jednego roku wielkość sprzedaży detalicznej dla jednego klienta nie może
przekroczyć 100 m3. Jednorazowy zakup powyżej 30 m3 przez jednego nabywcę możliwy jest po
wyrażeniu zgody przez nadleśniczego.
3. Przedmiotem sprzedaży detalicznej jest drewno: małowymiarowe pozyskane kosztem nabywcy,
drewno opałowe oraz pozostałe sortymenty zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami
technicznymi
PN – 92/D-95008 – Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania.
Warunki techniczne – Drewno wielkowymiarowe iglaste
PN – 91/D-95018 – Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i
badania.
PN – 91/D-95019 – Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe. Wspólne wymagania i
badania.
Normy związane:
PN-79/D-01011 – Drewno okrągłe. Wady
PN-92/D-02002 – Surowiec Drzewny. Podział, terminologia i symbole
PN-D-95000 – Surowiec Drzewny, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie.
4. Sprzedaż detaliczna odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
5. Sprzedaż drewna na warunkach samowyrobu może dotyczyć tylko drewna małowymiarowego oraz
opałowego bez możliwości wykonywania ścinki mechanicznej drzew.
6. Sprzedaż drewna odbywa się – loco las po zrywce (drewno przygotowane do wywozu w lesie).
7. Nadleśnictwo w pierwszej kolejności zabezpiecza surowiec na potrzeby ludności mieszkającej na
terenie administracyjnym nadleśnictwa a nadwyżki przeznaczy dla odbiorców z poza zasięgu
administracyjnego nadleśnictwa.
8. Ilość i rodzaj surowca w sprzedaży detalicznej zależy od aktualnie prowadzonych cięć w ramach
rocznego planu pozyskania.
9. Sprzedaż detaliczna artykułów drzewnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach puli dla
przedsiębiorców możliwa jest w przypadku występowania nadwyżek na stanie za zgodą
nadleśnictwa.
10. Do sprzedaży detalicznej przeznacza się drewno będące aktualnie na stanie leśnictw. Zamówienia
indywidualne będą realizowane tylko w przypadku możliwości wykonania zamówień w ramach
zatwierdzonego planu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
11. Sprzedaż detaliczną w nadleśnictwie prowadzą: referent ds. sprzedaży oraz w terenie z upoważnienia
nadleśniczego przez leśniczych.

12. Sprzedaż detaliczna w leśnictwach odbywa się w czwartki w godzinach 8:00 – 10:00 oraz w inne dni
robocze po uprzednim uzgodnieniu z leśniczym.
13. W leśnictwach można nabyć drewno średniowymiarowe i małowymiarowe.
14. Sprzedaż detaliczna wszystkich sortymentów prowadzona jest w dni robocze w nadleśnictwie od
7:00 – 14:30.
15. Sprzedaż sortymentów sprzedawanych w sztukach lub w wyniku dokonanego wyboru po okazaniu w
lesie ( W, S10, S2B )wymaga zatwierdzonego przez z-cę nadleśniczego lub specjalistę ds.
użytkowania „zlecenia sprzedaży drewna” (wzór w załaczeniu).
16. Pracownik działu finansowo-księgowego dokonuje oceny merytorycznej „zlecenia” (oznaczenie
sortymentów, numery, masa, podpisy) i prowadzi ich ewidencję.
17. Zakup drewna przez osoby trzecie możliwy jest tylko na podstawie pisemnego upoważnienia
kupującego.
18. Dla surowca będącego przedmiotem sprzedaży detalicznej wprowadza się minimalny okres 2 dni
roboczych pomiędzy przychodem (odnotowaniem na magazynie nadleśnictwa) a sprzedażą. W
terminie krótszym sprzedaż może odbywać się za zgodą nadleśniczego lub zastępcy nadleśniczego.
Drewno to podlega kontroli na gruncie zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej
19. Forma płatności:
 Przy zakupie drewna w leśnictwach obowiązuje zapłata gotówkowa w kasie leśnictwa lub
kartą płatniczą
 Przy zakupie drewna w nadleśnictwie możliwa jest wpłata gotówkowa w kasie nadleśnictwa,
płatność kartą płatniczą lub przelew na rachunek bankowy nadleśnictwa.
20. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu jest asygnata wraz z paragonem fiskalnym lub
faktura (wystawiana tylko w nadleśnictwie).
21. Faktury wystawiane są w nadleśnictwie po dokonaniu płatności w kasie nadleśnictwa lub
odnotowaniu wpłaty na koncie nadleśnictwa. W przypadku sprzedaży drewna w leśnictwach
podstawą do wystawienia faktury jest oryginał paragonu fiskalnego z leśnictwa. Jeżeli kupujący
poinformuje leśniczego podczas sprzedaży w leśnictwie o chęci otrzymania faktury wówczas otrzyma
ją pocztą na wskazany adres.
22. Podstawą do wydania drewna z lasu jest okazanie asygnaty lub oryginału faktury na zakupione
drewno.
23. Odbiór zakupionego drewna musi odbywać się w terminie uzgodnionym z pracownikiem terenowej
Służby Leśnej i w jego obecności. Czas i masa wydanego drewna zostaje odnotowana na
dokumentach sprzedaży (oryginał i kopia) przez pracownika Służby Leśnej i potwierdzona przez
nabywcę.
24. Nabywcy przysługuje prawo do składania reklamacji odnośnie jakości i ilości zakupionego drewna.
Reklamacje należy składać pisemnie na adres nadleśnictwa.
25. W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym przez sprzedawcę terminie, w okresie
od 15 marca do 15. października kupujący może zostać obciążony kosztami związanymi z
zabezpieczeniem drewna (korowanie) przez szkodnikami.
26. Sprzedaż detaliczna drewna pracownikom Nadleśnictwa odbywa się w biurze nadleśnictwa.
27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

