Zarządzenie Nr 25/17
Nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży detalicznej drewna
w Nadleśnictwie Głęboki Bród
Znak sprawy ZG.800.16.2017
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r (tekst jednolity Dz.U. z 2017
poz. 788 z pózń. zm.) i §22 ust.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18.05.1994r, zarządza się, co następuje:

§1
Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona będzie w biurze nadleśnictwa oraz w leśnictwach.
§2
Do podmiotów uprawnionych do zakupu surowca drzewnego na rynku drewna detalicznego zalicza
się:
1. Niebędące przedsiębiorcami osoby fizyczne
2. Podmioty należące do sektora instytucjonalnego przedsiębiorców, jeżeli drewno jest nabywane
przez te podmioty na własne potrzeby jako: (1) opał, służący do ogrzewania obiektów własnej
infrastruktury technicznej, (2) żerdzie gospodarcze, (3) materiał budowlany do wykorzystania na
własne potrzeby. Warunkiem umożliwiającym zakup surowca drzewnego przez te podmioty jest
złożenie oświadczenia którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
1. W leśnictwach sprzedaż detaliczną prowadzi się tylko dla osób fizycznych.
2. Sprzedaż drewna w leśnictwach prowadzą leśniczowie i podleśniczowie zgodnie z posiadanym
upoważnieniem.
3. Podmioty wymienione w §2 punkcie 2 zakupu mogą dokonać wyłącznie w siedzibie nadleśnictwa
§4
Sprzedaż drewna odbywa się po zrywce loco las . Przy sprzedaży detalicznej zastosowanie mają ceny
detaliczne zgodne z obowiązującym cennikiem wprowadzanym odrębnym Zarządzeniem
Nadleśniczego.
§5
W przypadku sprzedaży surowca małowymiarowego pozyskanego metodą samowyrobu, sprzedający
uprzednio wystawia zezwolenie na jego przygotowanie (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia)
§6
Warunkiem sprzedaży drewna wielkowymiarowego w leśnictwie jest uzyskanie przez sprzedającego
potwierdzenia, że dana partia drewna została sprawdzona przez Nadleśniczego lub Zastępcę
Nadleśniczego lub Inżyniera Nadzoru.

§7
Wydający drewno ma obowiązek wpisania każdorazowo do asygnaty daty i godziny wydania surowca
z lasu ( także w przypadku wywozu drewna partiami)
§8
Kupujący ma obowiązek wywieźć nabyty surowiec drzewny w ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu.
§9
Traci moc zarządzenie nr 41/15 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głęboki Bród z dnia 1 grudnia 2015 roku
w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Głęboki Bród
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....................................................
(podpis Nadleśniczego)

