Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1 / 2020 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Sarnaki z 10 stycznia 2020 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna i leśnych produktów niedrzewnych
w Nadleśnictwie Sarnaki

Regulamin sprzedaży detalicznej drewna oraz
produktów niedrzewnych w Nadleśnicmtie Sarnaki
Regulamin sprzedaży detalicznej drewna oraz produktów niedrzewnych w
Nadleśnictwie Sarnaki, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady sprzedaży
drewna oraz produktów niedrzewnych dla nabywców detalicznych.

Zasady ogólne
1

Sprzedaż detaliczna dotyczy sprzedaży drewna oraz produktów niedrzewnych w
leśnictwach przy użyciu zestawu fiskalnego (rejestrator + drukarka mobilna + drukarka
fiskalna).

2

Nabywca dokonuje zapłaty gotówką bezpośrednio u leśniczego lub w formie przedpłaty
na konto Nadleśnictwa.

3

Roczną pulę drewna do sprzedaży detalicznej wydziela Nadleśniczy z ogólnej jego masy
przeznaczonej do sprzedaży w danym roku. Pula drewna do sprzedaży detalicznej jest
częścią planu sprzedaży drewna w Nadleśnictwie.

4

Sprzedaż detaliczną prowadzi leśniczy lub podleśniczy na podstawie pisemnego
upoważnienia Nadleśniczego. Nadleśniczy w uzasadnionych przypadkach może
upoważnić do sprzedaży detalicznej także inne osoby.

5

W sprzedaży detalicznej obowiązują ceny ustalone stosowną decyzją
Nadleśniczego.

6

Niniejszy regulamin, zasady rozpatrywania reklamacji na drewno dostarczone do
odbiorców hurtowych i detalicznych, cennik detaliczny drewna oraz cennik detaliczny
produktów niedrzewnych są dostępne:
- na tablicach informacyjnych przy kancelariach leśnictw i w nadleśnictwie

- na stronie internetowej Nadleśnictwa: www.sarnaki.lublin.lasy.gov.pl w zakładce
informacje/sprzedaż drewna, choinek i sadzonek.
7

Sprzedaż detaliczną drewna prowadzi się bezpośrednio w leśnictwach:

Leśnictwo

Adres

Telefony

Korczew

Drażniew 69
08-108
Korczew

698 609 836

Kisielew

Kisielew 55
08-210 Platerów

698 609 840

Huszlew

Huszlew 134

698 609 842

Dni i godziny
Sprzedaży
drewna

Dni
wywozowe

poniedziałek,
czwartek godz. 7
00
- 1000

wtorek,
czwartek,
piątek

W
wyjątkowych

W
wyjątkowych

08-206
Huszlew
Mierzwice

Nowe
Mierzwice

665-518-665

08-220 Sarnaki

Zabuże

Zabuże 45B

663-860-070

08-220 Sarnaki

Dubicze

Stara Kornica
168a
08-205 Stara
Kornica

698 609 848

Górki

Hruszniew 34
08-210
Platerów

698 609 850

przypadkach
dopuszcza się
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w
innych
terminach po
wcześniejszym
uzgodnieniu z
nadleśniczym,
lub zastępcą
nadleśniczego

przypadkach
dopuszcza się
wywóz
drewna
w
innych
terminach w
uzgodnieniu z
nadleśniczym,
lub zastępcą
nadleśniczego

Spržedaż detaliczną sadzonek prowadzi się bezpośrednio w leśnictwie szkółkarskim w dni

8.

robocze 800 - 1300 Telefon 601 199 801.
9.

Sprzedaż detaliczną produktów niedrzewnych prowadzi się bezpośrednio w leśnictwach we
wszystkie dni robocze.

10.

Osoby dokonujące zakupów powinny zapoznać się z warunkami sprzedaży-kupna
określonymi przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki w Regulaminie sprzedaży
detalicznej drewna i produktów niedrzewnych. Fakt ten kupujący potwierdza datą i
podpisem na dokumencie rozchodowym. Podpis ten jest jednocześnie potwierdzeniem
dokonania zakupu.

Zasady szczegółowe dotyczące sprzedaży detalicznej drewna
1.

Sprzedaż detaliczną drewna prowadzą właściwi leśniczowie lub w zastępstwie podleśniczowie w
leśnictwach na podstawie stosownego upoważnienia Nadleśniczego wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do Zarządzenia nr fl 12020 Nadleśniczeao Nadleśnictwa Sarnaki z 10 stycznia 2020
roku w sprawie zasad sprzedaży drewna i
leśnych produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Sarnaki.

2.
3.
4.

Ceny drewna w cenniku detalicznym ustalane są dla drewna w korze na warunkach loco las.
Podawane są bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto).
Sortymenty objęte cennikiem detalicznym pozyskuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
publikowanymi na stronie internetowej zilp.Iasy.gov.pl/drewno/Normy/.
Jeżeli nabywca drewna wielkowymiarowego wnioskuje o zakup surowca o specjalnych
wymaganiach, to za zgodą Nadleśniczego do cen detalicznych dolicza się dopłatę w wysokości:

ograniczona długość minimalna lub maksymalna - 10%; ograniczona
grubość minimalna lub maksymalna - 20%;
długość
5.

6.

7.

określona jednakowa

określona jednakowa grubość 40%.

Dowodem sprzedaży detalicznej drewna jest asygnata wraz z paragonem fiskalnym
wystawionym przez leśniczego lub upoważnionego podleśniczego wydrukowana w 3
egzemplarzach (asygnata) z przeznaczeniem: Oryginał - dla nabywcy; kopia 1 - dla
ewidencji w Nadleśnictwie.
kopia 2 - dla ewidencji w leśnictwie;
Asygnata wystawiana jest z zaniechaniem wprowadzania imienia i nazwiska (lub nazwy)
oraz adresu nabywcy detalicznego, tym samym wraz z paragonem stają się dokumentami
„na okaziciela”.
W dniu zakupu nabywca potwierdza na asygnacie zakup drewna. Złożony podpis jest
jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z warunkami sprzedaży-kupna
obowiązującymi w Nadleśnictwie SARNAKI (regulaminem sprzedaży) oraz zapoznaniu
się z klauzulą Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - które dostępne są w
kancelariach leśniczych.

Na żądanie nabywca może otrzymać fakturę, która jest wystawiana w biurze
Nadleśnictwa na podstawie paragonu i asygnaty. žądanie otrzymania faktury nabywca
winien zgłosić leśniczemu przed wystawieniem dokumentów. Warunkiem wydruku
faktury jest wpisanie numeru NIP na paragonie — zapis ten nie dotyczy osób fizycznych.
9.
Przy sprzedaży detalicznej drewna drukowany jest paragon fiskalny na drukarce fiskalnej,
który zostaje przekazany niezwłocznie osobie dokonującej zapłaty za zakupiony
surowiec, z zastrzeżeniem w pkt. 10.
10. W przypadku wydruku faktury, paragon fiskalny zostaje dołączony do faktury - tylko w
przypadku zakupu drewna przez osoby fizyczne.
11 . Zapłaty za drewno dokonuje się gotówką bezpośrednio u leśniczego lub przelewem
(przedpłata).
8.

12.

13.

14
15

16.
17.

Odbioru drewna z lasu dokonuje nabywca we własnym zakresie i na własny koszt w
uzgodnieniu z leśniczym, w wyznaczonych dniach wywozowych, w terminie 14 dni od
jego zakupu, w szczególnych przypadkach w uzgodnieniu z Nadleśniczym lub Zastępcą
Nadleśniczego dopuszcza się wydłużenie terminu wywozu.
W dniu odbioru leśniczy lub podleśniczy odnotowuje na oryginale i drugiej kopii asygnaty
datę, ilość wydanego drewna, a nabywca potwierdza ten fakt swoim podpisem. W
przypadku konieczności odbioru drewna w kilku turach każda partia drewna powinna być
odnotowywana w ten sam sposób.
Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się jakości nieodebranego
drewna, jego utratę lub uszkodzenie.
W przypadku nie odebrania drewna w wyznaczonym terminie Nadleśnictwo może, jeżeli
ze względów hodowlano-ochronnych zajdzie taka konieczność, dokonać przeniesienia
drewna, oprysku, korowania. Koszty tych zabiegów ponosi nabywca.
Nabywca lub upoważniony przez niego przewoźnik dokonuje odbioru ilościowego
drewna na gruncie w miejscu wydania surowca.
Nabywca ma prawo do reklamacji zakupionego drewna.
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18.

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Zasadami rozpatrywania reklamacji na drewno
dostarczone do odbiorców hurtowych i detalicznych. W przypadku osób kupujących
surowiec na własny użytek niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub
zawodową, reklamacje rozpatrywane będą na podstawie ogólnie obowiązujących
przepisów prawa.

Zasady szczegółowe dotyczące sprzedaży detalicznej produktów niedrzewnych
1 . Przy sprzedaży detalicznej produktów niedrzewnych stosuje się Cenniki detaliczne sadzonek
i choinek ustalany przez Nadleśniczego stosownymi decyzjami.
2.
Ceny produktów niedrzewnych w cenniku detalicznym podawane są bez podatku VAT
(netto) i z podatkiem VAT (brutto).
3.
Dowodem sprzedaży detalicznej produktów niedrzewnych jest asygnata wraz z
paragonem wystawiona przez leśniczego lub upoważnionego podleśniczego i
wydrukowana w 3 egzemplarzach (asygnatę) z przeznaczeniem:
oryginał - dla nabywcy; kopia 1 - dla
ewidencji w Nadleśnictwie; kopia 2 - dla
ewidencji w leśnictwie.
4.
Asygnata wystawiana jest z zaniechaniem wprowadzania imienia i nazwiska (lub nazwy)
oraz adresu nabywcy detalicznego, tym samym wraz z paragonem stają się dokumentami
„na okaziciela”.
5.

W dniu zakupu nabywca potwierdza na asygnacie zakup towaru. Złożony podpis jest
jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z warunkami sprzedaży - kupna
obowiązującymi w Nadleśnictwie.

6.

Na żądanie nabywca może otrzymać fakturę, która jest wystawiana w biurze
Nadleśnictwa na podstawie paragonu — warunkiem wydruku faktury jest wpisanie
numeru NIP na paragonie — zapis ten nie dotyczy osób fizycznych

7.

Przy sprzedaży detalicznej drukowany jest paragon fiskalny na drukarce fiskalnej, który
zostaje przekazany niezwłocznie osobie dokonującej zapłaty za zakupiony surowiec, z
zastrzeżeniem w pkt.8.
W przypadku wydruku faktury paragon fiskalny zostaje dołączony do faktury - tylko w
przypadku zakupu produktów niedrzewnych przez osoby fizyczne.

8.

Zapłaty za zakupione produkty niedrzewne dokonuje się gotówką bezpośrednio u
leśniczego lub w formie przedpłaty na konto nadleśnictwa.
1 0. Odbioru produktów niedrzewnych dokonuje nabywca we własnym zakresie i na własny
koszt w uzgodnieniu z leśniczym w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jego zakupu.
9.
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