ZARZ4IDZENTE NR

9/2020

Nadle6niczego.Nadle6nictwa Szczytno
z dnia9 4kwietnia 2OZ0 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaiy detalicznei drewna
- "Warunki kupna - sprzedaiy,,
(Znak spr,: N.02 1.1.9.Z0ZO)
Na podstawie S 22 pkt 3 Statutu Paristwowego Gospodarstwa Le5nego Lasy
Paristwowe, stanowi4cego zal4cznik do Zarz4dzenia Nr 50 Ministra Ochronv SroJowiska
Zasob6w Naturalnych i LeSnictwa z dnia 18 maja 1,994 r. w sprawie nadania statutu pGL
LP,2r_az na podstawie Zarz4dzenia Nr 68 Dyrektora Generalnego Las6w paristwowych
zt2 listopada 20t9 r. w sprawie sprzedaZy drewna w Paristwowym Gospodarstwie
Lefnym Lasy Pafistwowe na lata z0z0 -?,a?,1fZnak spr.:2M.g00,10,20i9J , zarz,4clzam co
nastqpuje:

s1
Wprowadzam do stosowania Regulamin sprzeda?y detalicznej - ,,Warunkami kupnasprzedaLy" stanowi4cy zal4cznik nr 1.

Sz
Prowadz4cy sprzedaZ detalicznq zobowi4zany jest do
1) umieszczenia na tablicy ogloszeri [w biurze nadle6nictwa w le$nictwach)
zal4cznika do ni ni ej sz e go zarz4dzenia.
2J uzyskania podpisu nabywcy, na asygnacie, potwierdzaj4cego przyjqcie przez
niego,,Warunk6w kupna-s przeda|y" .

i

s3.
Zarz}dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania, jednoczeSnie traci mocZarz4dzenie nr
3/201'9 z dnia 3L stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzeda1y
detalicznej "Warunki kupna - sprzedaiy".
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Zal4cznik nr 1 do Zarz4dzenia nr 9 /2020
NadleSniczego NadleSnictwa Szczytno
z dnia o& 04.2020 y.

REGUTAMIN SPRZED AZY DETALICZNEI DREWNA

(Warunki kupna-sprzeda2y)
1.

Sprzeda2y detalicznej drewna dokonuje upowaZniony le6niczy lub upowa2niony
pracownik w biurze NadleSnictwa,

Pierwszefstwo w zakupie drewna z puli detalicznei maiq osoby fizyczne.
sprzeda2 dla przedsiqbiorc6w prowadzona iest po r"rpo-koyeniu potrzeb
lokalnei ludno6ci.
3.

SprzedaZ drewna 54 i M pozyskanego kosztem nabywcy odbywa siq w leSnictwach.
Na pozyskanie drewna, samowyrobem, zgodq wydaje leSniczy danego legnictwa.

KaLdorazowo zainteresowany t4 formq pozyskania i zakupu
oswiadczenie, kt6re jest przechowywane w kancelarii lesnictwa.

dr"*iu

podpisuje

Przy sprzedaiy detalicznej obowi4zuje zaplata w formie got6wkowej

4.

lub
bezgot6wkowej w punktach z terminalem kart platniczych.
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq zaplatg przelewem bankowym, na
zasadzie przedplaty.

5.

Asygnata jest dokumentem wystawionym na "okaziciela", czyli nie posiada danych
osobowych indywidualnych nabywc6w (imiq, nazwisko, adreiJ.

6.

Dowodem sprzeda?y detalicznej jest oryginal paragonu fiskalnego, kt6ry otrzymuje
nabywca.

7.

Sprzeda? na fakturq odbywa siq wyl4cznie w siedzibie nadle6nictwa. Do
wystawienia faktury niezbqdne jest podanie danych osobowych oraz numeru NIp.
Ceny drewna

w sprzeda|y detalicznej ustalone s4 decyzj4

ulega6 zmianom w trakcie roku.
9.

NadleSniczego i mog4

Aktualny cennik zawiera ceny brutto i jest udostqpniony na tablicy ogloszeri
w ka2dym leSnictwie, biurze nadle6nictwa oraz na stronie internetowej
nadleSnictwa.

10.

Manipulacja, klasyfikacja i pomiar drewna odbywa sig wg norm stosowanych
w Paristwowym Gospodarstwie LeSnym Lasy paristwowe.

L1..

PodstawE do wydania drewna jest okazanie paragonu
zakup drewna.

L2.

wywSz wydanego drewna odbywa siQ kosztem i staraniem

i asygnaty potwie rdzaj4cych

nabywcy
wWznaczonych dniach i godzinach oraz po drogach wskazanychprzezwydalacego
drewno, po uzyskaniu od le5niczego lub podle6niczego adnotacji o
lugo wydaniu na
asygnacie,

13. Nabywcq obowi4zuje

termin Mrywozu, podany na asygnacie; w razie niemozno6ci
wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zglosi6 siq do lesnictwa
o Wznaczenie nowego terminu.

Po tym terminie administracja leSna nie odpowiada za zakupiony material,
a nabywca nie moLe ro6cid do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia
jakoSciowego, czq6ciowej lub nawet calkowitej kradzie?y zakupionego produktu itp.
L4.

W przypadku nieodebrania drewna iglastego w Wznaczonym przez sprzedawcq
terminie, w okresie miqdzy 1-5 marca a L5 paidziernika nabywca ponosi koszty
zwi4zane z zab ezpiecz eni e m

15.
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pr ze d s zko dni kami.

Ewentualne reklamacje mo2na zglaszat, w terminie 7 dni od daty zakupu.
Reklamacje rozpatrywane sE w terminie 1"4 dni od daty zgloszenia. Reklamacje
zgloszone po terminie nie bqd4 rozpatrywane, W sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem zastosowanie maj4 og6lne przepisy kodeksu cywilnego.

16.

Administratorem danych osobowych kupuj4cego jest Skarb Paristwa Paristwowe
Gospodarstwo Le5ne Lasy Parlstwowe -Nadle6nictwo Szczytno z siedzib4 w
Szczytnie przy ul Zbigniewa Sobieszczafskiego 4;12-1,00 Szczytno.
Nabywca moie siq z nim skontaktowai drog4 elektroniczn4 na adres e-mail:
szczytno@olsztyn.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem (89) 624 32 68 lub
tradycyjn4 poczt4na adres wskazany powyZej.
Dane osobowe Nabywcy sa przetwarzane w zwi4zku z wykonaniem umowy
sprzeda?y detalicznej pomiqdzy Nabywcq a Administratorem [art. 6 ust. 1 lit.
b RoDo);
Wiqcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych na stronie
internetowej www.szczytno.olsztyn.lasy. gov.pl
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