Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 6 z dnia 03 lutego 2021 roku
Regulamin szczegółowych zasad sprzedaży detalicznej drewna
1. Sprzedażą detaliczną określa się sprzedaż drewna, choinek i stroiszu osobom
fizycznym

i

przedsiębiorcom,

na

podstawie

obowiązującego

cennika

detalicznego.
2. Sprzedaż detaliczna odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, warunkami
ramowymi oraz warunkami technicznymi na sprzedawane drewno.
3. Ilość i rodzaj surowca w sprzedaży zależy od aktualnie prowadzonych cięć
w ramach rocznego planu pozyskania.
4. Sprzedaż drewna pozyskanego kosztem Skarbu Państwa (KS) odbywa sięloco las po zrywce (drewno przygotowane do wywozu w lesie).
5. Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Wronki odbywa się we wtorki i piątki,
od 5 dnia każdego miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00, na podstawie
„Zlecenia sprzedaży drewna” wystawionego przez leśniczego.
6. Forma płatności: zapłata gotówkowa lub kartą w kasie nadleśnictwa.
7. Nabywcę obowiązuje maksymalnie 14 dniowy termin realizacji wykupu drewna
od daty wystawienia „Zlecenia sprzedaży drewna”. Po upływie tego terminu
drewno pozyskane KS może zostać przeznaczone do sprzedaży dla innego
klienta.
8. Zakupionego drewna nie wolno Nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia
faktury miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji
o wydaniu drewna.
9. Wywóz drewna z lasu przez klientów detalicznych odbywa się w dni robocze,
w wyznaczonym dniu i godzinie określonej w adnotacji na odwrocie faktury,
drogami wskazanymi przez Wydającego. Nabywca potwierdza podpisem na
kopii faktury na zakupione drewno datę i otrzymaną ilość.
10. Nabywca zobowiązuje się do wywozu drewna w ciągu 14 dni od daty
wystawienia faktury, w razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie,
nabywca winien zgłosić się do nadleśnictwa o wyznaczenie nowego terminu.
Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony towar,
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a Nabywca nie może rościć pretensji co do pogorszenia stanu jakościowego,
częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu itp.
11. 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 (korowanie) przed
szkodnikami.
12. Sprzedaż drewna na

warunkach samowyrobu dotyczy tylko

drewna

średniowymiarowego opałowego (S4) oraz małowymiarowego (M2),

bez

możliwości wykonywania ścinki drzew.
13. Reklamacje: Kupujący składa reklamację do Sprzedawcy niezwłocznie po
stwierdzeniu wady drewna, najpóźniej w terminie 14 dni od wydania drewna
z lasu, z tym że reklamację wady jakościowej, której skutkiem jest szybka
deprecjacja drewna

(sinizna, brunatnica, zaparzenia lub inna wada, która

mogła powstać po odbiorze drewna), Kupujący zgłasza w terminie 5 dni od daty
wydania drewna z lasu. Po odbiorze drewno nie podlega reklamacji ilościowej,
z wyjątkiem błędnego pomiaru drewna mierzonego w pojedynczych sztukach.
14. W przypadku doraźnej zmiany dni lub godzin obsługi klientów detalicznych,
uzasadnionej ważnymi względami gospodarczymi lub administracyjnymi,
wywieszona będzie stosowna informacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Nadleśnictwa i na stronie internetowej nadleśnictwa.
15. Sprzedawca informuje, że zasady dotyczące zbierania i przetwarzania danych
związanych ze sprzedażą detaliczną w związku z realizacją art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu szczegółowych
zasad sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Wronki.
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