NADLESNICTWO UMANOWA
ul.Kopernika 3, 34-GOO Limanowa
tel. (,8)to337-2ti33 ^^UNKI

KUPNA - SPRZEDAZY DATALICZNEJ
w Nadlesnictwie Limanowa

NIP 737-000-30-45
(wyci^g z Zarz. Nr 2/2020 Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa
z dnia 2 stycznia 2020r.)

I. Sprzedaz detaliczna drewna
1. Sprzedaz drewna prowadzona jest:
a) przez Nadlesniczego Nadlesnictwa Limanowa,
b) po cenie netto za 1 m3, powi^kszonej o nalezny podatek VAT,
c) na bazie loco sktad w lesie,
d)

na bazie loco las, w miejscu jego wyrobienia - samowyrob,

e) na bazie loco las, w miejscu jego wyrobienia bez zrywki - zerdzie.
2. Przedmiotem sprzedazy jest wyt^cznie drewno wyrobione zgodnie
z obowi^zujqcymi normami i wymaganiami jakosciowo wymiarowymi,
pomierzone i ocechowane zgodnie z zat^cznikiem nr 2 do Zarzqdzenia nr 51
DGLP z dnia 30.09.2019r. oraz Rozporzqdzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 24.02.1998 r. w sprawie
szczegotowych zasad cechowania drewna, wzorow urz^dzen do cechowania i
zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzajqcego legalnosc
pozyskanego drewna.
3. Sprzedaz detaliczna drewna prowadzona jest dla osob fizycznych i prawnych
oraz dla przedsi^biorstw.
Sprzedaz detaliczna obejmuje:
a) sortymenty i masy okreslone w puli drewna przeznaczonego do sprzedazy
detalicznej,
b) sortymenty M1, M2 oraz S4 przygotowane do zakupu przez nabywc§,
c) zerdzie - pozyskanie loco las bez zrywki.

4. Sprzedaz
prowadzona jest w oparciu
o aktualnie obowi^zuj^cy
w Nadlesnictwie Limanowa cennik detaliczny drewna, wprowadzony
stosownym zarz^dzeniem Nadlesniczego. Przy sprzedazy detalicznej
obowi^zuj^ ceny brutto (cena netto powi^kszona o nalezny podatek VAT).
5. Warunki kupna- sprzedazy detalicznej drewna oraz cennik detaliczny drewna
S3 powszechnie dost^pne w biurze Nadlesnictwa i wszystkich Lesnictwach,
poprzez publikowanie ich na tablicach ogtoszeh. W chwili dokonywania
zakupu, kupuj^cy potwierdza podpisem, ze zapoznat si$ z warunkami kupnasprzedazy oraz, ze przyjmuje je do wiadomosci i stosowania. Ponadto cennik
oraz warunki kupna-sprzedazy sq dost^pne na stronie internetowej
Nadlesnictwa:

6. Sprzedaz detaliczna drewna prowadzona jest w formie gotowkowej lub po
dokonaniu przedptaty, przy uzyciu kasy fiskalnej w biurze Nadlesnictwa
Limanowa przy ul. Kopernika 3, w dni robocze:
Pn - Pt

w godzinach

730 _ -1430

,

1

i

7. Drewno sprzedawane jest loco sklad w lesie za wyj^tkiem drewna
przygotowanego do zakupu przez nabywc§, ktore sprzedawane jest loco las
w miejscu jego wyrobienia oraz zerdzie ktore sprzedawane sq loco las bez
zrywki.
8. Dokumentem stwierdzajqcym nabycie drewna jest faktura
sporz^dzana jest w 2 egzemplarzach:
1 egzemplarz dla nabywcy,
1 egzemplarz dla ewidencji drukow scistego zarachowania.

VAT,

ktora

9. Wydawanie drewna zakupionego w ramach sprzedazy detalicznej oraz
nabytego w ramach deputatu odbywa si§ zgodnie z zat. nr 1 o nazwie:
„Terminy wydawania drewna wedtug Lesnictw” w okresie 14 dni od daty
zakupu. W sytuacjach wyj^tkowych drewno moze bye wydane w innym
terminie. Wydatek drewna w innym terminie, po uzgodnieniu przez
Kupuj^cego z wtasciwym Lesniczym. W przypadku nie odebrania
sprzedanego drewna w terminie do 14 dni od daty zakupu, Sprzedawca moze
przediuzyc termin odbioru, ostateeznie do 30 dni. W przypadku drewna
przygotowanego do sprzedazy przez nabywcy, przedtuzenie terminu odbioru
ustala si§ indywidualnie. Drewno nieodebrane w przedtuzonym terminie
zostaje niezwtocznie zagospodarowywane przez Sprzedawc§ a Kupuj^cy
otrzymuje zwrot wartosci drewna pomniejszony o ewentualne straty powstate
w wyniku jego depreejaeji.
10.W przypadku zlecenia przez klienta detalieznego wywozu zakupionego
drewna Przewoznikowi, obowi^zuj^ wszystkie zasady wydawania drewna
w trybie sprzedazy detalicznej.
11. Wydawanie drewna zakupionego w ramach sprzedazy detalicznej odbywa
si§ na podstawie faktury VAT, uzupetnionej o dodatkowe informaeje
niezb^dne do organizaeji wydania drewna.
12.W lesnictwach prowadzi si§ ewidencji wydawania zakupionego drewna,
w ktdrej nabywea potwierdza jego odbior. Wzor ewidencji okresla zat. Nr 2do
niniejszyeh Zasad o nazwie „Ewidencja wydania zakupionego drewna”.
13. Kazdorazowy wydatek drewna nalezy odnotowac na oryginale dokumentu
nabycia oraz w prowadzonej w lesnictwie ewidencji, poprzez wpisanie daty
oraz ilosci wydawanego/odbieranego drewna, potwierdzonych czytelnymi
podpisami Wydaj^cego i Kupujqcego (Przewoznika).
14. W sprawach nieokreslonych w niniejszyeh zasadach majq zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
II. Sprzedaz detaliezna produktow niedrzewnveh i ustuq
1. Sprzedaz produktow i ustug na rzecz klientow detalicznych prowadzona jest
w zakresie dziatalnosci:
a) podstawowej:
- sadzonki drzew i krzewow lesnych,
b) ubocznej:
- stroisz, choinki drzew iglastych,
c) socjalno- bytowej:
wynajem lokali mieszkalnych i gospodarezyeh,
- wynajem pokoi goscinnych,
d) dodatkowej:
- dzierzawy gruntow i obiektow,
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- likwidowane srodki trwate oraz przedmioty nietrwate,
2. Sprzedaz detaliczna produktow niedrzewnych i ustug w Nadlesnictwie
Limanowa prowadzona jest w oparciu o aktualnie obowi^zuj^cy cennik,
wprowadzony stosownym zarzqdzeniem Nadlesniczego. Przy sprzedazy
detalicznej obowi^zuj^ ceny brutto (cena netto powi^kszona o nalezny
podatek VAT).
3. Cenniki detaliczne produktow niedrzewnych i ustug w Nadlesnictwie
Limanowa S3 powszechnie dost$pne w biurze Nadlesnictwa i wszystkich
Lesnictwach, poprzez publikowanie ich na tablicach ogtoszeh. Ponadto cenniki
53 dost^pne na stronie internetowej Nadlesnictwa:
4. Sprzedaz detaliczna produktow niedrzewnych (z wyt3czeniem sadzonek) i
ustug prowadzona jest w formie gotowkowej lub po dokonaniu przedptaty na
konto Nadlesnictwa, przy uzyciu kasy fiskalnej w biurze Nadlesnictwa
Limanowa przy ul. Kopernika 3, w dni robocze w godz.
Pn - Pt w godzinach 730 - 1430
5. Sprzedaz detaliczna sadzonek prowadzona jest na szkotce lesnej „Szczyrzyc”
w Szczyrzycu. Porm3 zaptaty jest gotowka, w przypadku firm rowniez
przedptata i przelew. W okreslonych miesi3cach w pi3tki, wedtug ogtoszenia:
w godzinach

730 - 1300

Minimalna ilosc zakupu sadzonek:
•

Sadzonki w doniczce - 1 szt.

•

Sadzonki z tunelu - 10 szt.

W wyj3tkowych sytuacjach sprzedaz w innym terminie po uzgodnieniu z
lesniczym prowadz3cym szkotk^.
III. Reklamacje
1. Reklamacje na surowiec drzewny rozpatrywane S3 zgodnie z Decyzj3 nr 161
Dyrektora Generalnego Lasow Pahstwowych z dnia 13 listopada 2019r. w
sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania reklamacji na drewno w PGL LP
(znak: ZM.800.12.2019).
2. Ze strony Nadlesnictwa rozpatrzenie reklamacji dokonuje komisja minimum
dwuosobowa, w wyj3tkowych przypadkach, za zgod3 Nadlesniczego
dopuszcza si§ rozpatrzenia reklamacji w jednoosobowym sktadzie. Osob3
odpowiedzialn3 za terminowe i sprawne rozpatrywanie reklamacji jest
Zast$pca Nadlesniczego. Osoby z komisji musz3 posiadac minimum
podstawowy kurs brakarski. W rozpatrywaniu reklamacji, w miar^ mozliwosci
powinna uczestniczyc rowniez osoba z Lesnictwa z ktorego pochodzi
reklamowane drewno.
3. Drewno podlegaj3ce reklamacji winno bye ztozone oddzielnie i udost^pnione
do rozpatrzenia reklamacji w stanie umozliwiaj3cym identyfikacj^.
4. Protokot reklamacyjny (generowany z SILP) jest dokumentem stwierdzaj3cym
roznice (rozbieznosci) zachodz3ce pomi^dzy zapisami w kwitach
wywozowych, fakturach - przy sprzedazy detalicznej, a dotycz3ce: wymiarow i
jakosci sprzedawanego drewna. Stanowi podstaw^ do odpowiednich zmian w
ewideneji drewna i ewideneji finansowej. Protokot reklamacyjny musi zawierac
informacj^ identyfikuj3C3 zareklamowane drewno, wady dyskwalifikuj3ce dany
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surowiec oraz okreslac numer dokumentu wysytki lub wywozu. Protokot
podlega zatwierdzeniu przez Nadlesniczego.
5. W sprawach nieuregulowanych w/w zasadami rozpatrywania reklamacji
astosowanie maj^ przepisu Kodeksu Cywilnego.

NADLESNICZY
Nadlesni caws'Limanowa

Woj<Mch Lukacz

Zat^cznik:
1. Terminy wydawania drewna wg. lesnictw

Przeznaczenie wvciagu z zarzadzenia:
- tablica ogtoszen Nadlesnictwa;
- kancelarie lesnictw;
- strona internetowa.
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NADLESNICTWO LIMANOWA
ul.Kopernika 3, 34-GOO Limanowa
tel. (18)337-22-18, 337-21-16
fax 337-22-18

Zat. nr 1 do Zasad sprzedazy, wydawania i
reklamacji drewna oraz zasad sprzedazy
produktow niedrzewnych i ustug w
Nadlesnictwie Limanowa wprowadzonego
Zarz^dzeniem
Nr 2 z dnia 2.01.2020r.

Nip 737-000-60-45

lERMINY WYDAWANIA DREWNA WEDtUG Lesnictw
Lesnictwo

Kod lesnictwa

Dni wydawania drewna

Jaworz

01

Poniedziatek
Czwartek

Kostrza

02

Wtorek
Piqtek

topien

03

Wtorek
Piqtek

Skalne

04

Wtorek
Piqtek

Ostra

05

Wtorek
Pi^tek

Gore

06

Wtorek
Piqtek

Lubogoszcz

07

Wtorek
Pi^tek

Mogielica

08

Kiczora

09

Poniedziatek
Sroda
Wtorek
Piqtek

NADLESNICZY
Nadlesnictjy^ Limanowa
Lukacz
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