Zarządzenie nr 3 / 2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów
z dnia 12.01.2021 r.
w sprawie zasad sprzedaży drewna na rynku detalicznym w Nadleśnictwie Chotyłów
(znak. spr.:ZG.801.3.2021)
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
(Dz.U.2017.788 z dnia 2017.04.14), §22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku
(z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020–2021 (znak: ZM.800.10.2019),
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania w Nadleśnictwie Chotyłów „Zasady sprzedaży drewna na
rynku detalicznym w Nadleśnictwie Chotyłów” stanowiące załącznik numer 1 do
niniejszego Zarządzenia.
§2
Wprowadzam „Klauzulę Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” stanowiącą
załącznik numer 2 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Traci moc Zarządzenia Nr 04/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów z dnia
10 stycznia 2020 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna na rynku detalicznym
w Nadleśnictwie Chotyłów (znak sprawy: ZG.801.3.2020.ŁS).
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2021 roku.

Piotr Musiał
Nadleśniczy
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Załącznik numer 1 do Zarządzenia nr 03 / 2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów
z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna na rynku detalicznym
w Nadleśnictwie Chotyłów (Znak sprawy: ZG.801.3.2021)
Zasady sprzedaży drewna na rynku detalicznym w Nadleśnictwie Chotyłów.
§1
Warunki ogólne
Sprzedaż drewna prowadzona jest:
1.

przez Nadleśniczego;

2.

po cenie netto za 1 m3, powiększonej o należny podatek VAT;

3.

na bazie loco las po zrywce lub bez dokonanej zrywki;

4.

na rynkach właściwych w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
§2
Procedury sprzedaży drewna

Sprzedaż

prowadzona

jest

w

oparciu

o

aktualne

zarządzenia,

decyzje,

komunikaty

i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Zaleca się zaniechanie wprowadzania w asygnacie imienia i nazwiska (lub nazwy) oraz adresu
nabywcy detalicznego. Tym samym asygnata traktowana jest jak dokument „na okaziciela”.
W związku z tym, przy wydatku drewna, konieczne staje się okazanie przez nabywcę
detalicznego zarówno asygnaty (jako dokumentu rozchodowego) jak i paragonu (jako dowód
zakupu).
Obligatoryjne wprowadzanie powyższych danych (dodatkowo wraz z NIP na paragonie)
obowiązuje jedynie w przypadku żądania nabywcy wystawienia faktury VAT. Brak możliwości
technicznych wprowadzenia numeru NIP na wydruk paragonu powoduje, że nabywca towaru
w momencie dokonywania zakupu powinien zadeklarować, że nabywa towar jako podatnik –
w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu w kasie rejestrującej tylko
powinien wystawić fakturę.
Sprzedaż drewna na rynku detalicznym, co do zasady, przeznaczona jest dla konsumentów
detalicznych. Na sprzedaż surowca przedsiębiorcy, sprzedający zobowiązany jest uzyskać zgodę od
Nadleśniczego lub Zastępcy Nadleśniczego.
Firmy

oraz

pracownicy

firm

wykonujących

usługi

z

zakresu

gospodarki

leśnej

w ramach zawartych z Nadleśnictwem Chotyłów umów nie mogą dokonywać zakupu drewna w
leśnictwach, w których zatrudniająca je firma wykonuje usługi.
Leśniczowie i podleśniczowie nie mogą dokonywać zakupu drewna (za wyjątkiem deputatów
opałowych) w leśnictwach, w których pracują.
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§3
Sprzedaż drewna
1.

Sprzedaż mas drewna na rynku detalicznym przeznaczona w planie sprzedaży dla odbiorców
detalicznych (Sprzedaż detaliczna) prowadzona jest przez upoważnionych leśniczych w ramach
limitów

sortymentowych

określonych

w

tym

planie

i

w

oparciu

o aktualny cennik zatwierdzony przez Nadleśniczego. Odstępstwa od limitów wymagają zgody
Nadleśniczego lub Zastępcy Nadleśniczego.
2.

Obowiązujące ceny podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy
ogłoszeń w budynku Nadleśnictwa, siedzibach leśnictw oraz stronie internetowej Nadleśnictwa.

3.

Leśniczowie prowadzą sprzedaż drewna na rynku detalicznym w dni robocze: wtorek i
czwartek w godzinach od 7 00 do 8 30 w kancelariach leśnictw pod adresami:

Leśnictwo

Adres kancelarii

Imię i nazwisko leśniczego

Telefon

Terminal
płatniczy

Neple

Zaczopki – Kolonia 32A

Mariusz Panasiuk

502-502-371

NIE

Wólka Dobryńska

Wólka Dobryńska 155a

Sławomir Kurowski

502-502-372

TAK

Zalesie

Chotyłów, ul. Piszczacka 29a

inż. Jarosław Dawidziuk

502-502-373

TAK

Lutnia - Szkółka

Kol. Horbów 24a

Stanisław Pietrusik

502-502-374

NIE

Kłoda

Zalutyń 14

inż. Grzegorz Ostrówka

502-502-375

TAK

Kodeń

Kopytów 69

mgr inż. Marcin Wenio

502-502-376

NIE

Połoski

Połoski 40

Marcin Lewczuk

502-502-377

NIE

Zabłocie

Kol. Zabłocie 28

inż. Waldemar Sobechowicz

502-502-378

NIE

Dobryń

Dobryń Duży 77

Andrzej Karmasz

502 502 379

NIE

Terespol

Wólka Dobryńska 155

mgr inż. Robert Kopacz

502-502-380

TAK

W czasie dłuższej nieobecności leśniczego po przekazaniu protokolarnym leśnictwa, sprzedaż
detaliczną prowadzi upoważniona osoba zastępująca leśniczego.

4.

Asygnatę z rejestratora w trzech egzemplarzach wystawia i podpisuje leśniczy. Leśniczy
zobowiązany jest wpłacić gotówkę pobraną od Kupującego w pocztowym punkcie kasowym w
dniu sprzedaży lub w dniu następnym po dniu sprzedaży. Przy płatności bezgotówkowej należy
wykonać w dniu sprzedaży przelew przy użyciu karty płatniczej z terminala płatniczego danego
leśnictwa na konto bankowe Nadleśnictwa. Faktury za zakupiony w leśnictwie towar nabywca
otrzymuje w Nadleśnictwie.

5.

Transfer asygnat z rejestratora do bazy SILP należy dokonać skutecznie w dniu ich sprzedaży.

6.

Sprzedający wystawia paragon z kasy fiskalnej dla nabywcy.
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7.

Dopuszcza się wyrób i sprzedaż drewna M2 kosztem i staraniem nabywcy (samowyrób), celem
zaopatrzenia się miejscowej ludności w opał, z zastrzeżeniem, że samowyrób nie może dotyczyć
drewna, którego pozyskanie związane jest ze ścinką mechaniczną drzew.

8.

Samowyrób

może

być

prowadzony

wyłącznie

na

konkretnych

powierzchniach

i działkach roboczych wskazanych przez właściwego leśniczego po odbyciu instruktarzu
potwierdzonego podpisaniem stosownego oświadczenia.
§4
Wydawanie drewna
1.

Wydawanie drewna z lasu w sprzedaży na rynku detalicznym odbywa się we wszystkie dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00. Wydawanie w innych dniach
i godzinach wymaga zgody Nadleśniczego lub Zastępcy Nadleśniczego.

2.

Na oryginale asygnaty wydający odnotowuje ilość wydanego drewna, zapisuje datę wydania i
składa swój podpis.

3.

Na kopii asygnaty – dla wydającego produkty, odbierający drewno potwierdza swoim podpisem
zapoznanie się z warunkami sprzedaży oraz fakt odbioru drewna.

4.

Wywóz drewna z lasu odbywa się drogami wskazanymi przez wydającego.

5.

Nabywcę zobowiązuje termin wywozu umieszczony na asygnacie. W razie niemożliwości
wywozu drewna w wyznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do właściwego leśnictwa
i wyznaczyć nowy termin. Po upływie terminu Nadleśnictwo nie odpowiada za zakupiony materiał,
a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do pogorszenia jakościowego, częściowej
lub całkowitej kradzieży zakupionego drewna.
§5
Postanowienia końcowe

1.

Kupujący może składać reklamacje ilościowe i jakościowe na zakupione drewno w terminie 14
dni od daty wystawienia dokumentu wydania drewna, a w przypadku wad, których efektem może
być szybko postępująca deprecjacja drewna (sinizna, brunatnica, zaparzenie) w terminie 5 dni
od daty wystawienia dokumentu wydania drewna. Reklamacje ilościowe z tytułu błędnego
pomiaru przysługują jedynie w przypadku surowca mierzonego w pojedynczych sztukach.
Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Piotr
Musiał

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Musiał
Data: 2021.01.12
14:56:22 +01'00'
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Załącznik numer 2 do Zarządzenia nr 03 / 2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna na
rynku detalicznym w Nadleśnictwie Chotyłów (Znak sprawy: ZG.801.3.2021)
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się
począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Chotyłów z siedzibą w Chotyłowie przy ul
Piszczackiej 31, 21-530 Piszczac. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres email: chotylow@lublin.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 83-377-82-16 lub tradycyjną pocztą na adres
wskazany powyżej.
Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
1. w celu umożliwienia zakupów w jednostkach organizacyjnych PGL Lasy Państwowe w procedurach
internetowych, poprzez rejestrację w „Centralnej kartotece kontrahentów”, realizację zakupów
z wykorzystaniem portalu „e drewno.pl” oraz Portalu Leśno-Drzewnego;
2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych
i podatkowych;
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
4. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznym i archiwizacyjnym;
5. w celu wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
okres, w którym jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, zobowiązane są do zachowania danych
lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia
kontroli ich przez organy publiczne.
Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celem
przetwarzania.
Podstawy prawne
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe
są:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem,
jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem,
jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
uczestniczącym w procedurach internetowych, prowadzonych poprzez dedykowane do tego celu: portal
„e-drewno.pl” oraz Portal Leśno-Drzewny, oraz jednostkom uczestniczącym w realizacji zakupów
wykorzystaniem „Centralnej kartoteki kontrahentów”. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi
podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.
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Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania przez Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe". Przechowujemy dane
osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu w celach:
1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych
i podatkowych,
3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
4. statystycznych i archiwizacyjnych,
Przechowujemy dane osobowe również w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy
Państwowe" zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających
dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji celu czyli rejestracji w „Centralnej
kartotece kontrahentów”, umożliwiającej realizację zakupów z wykorzystaniem portalu „e drewno.pl” oraz
Portalu Leśno-Drzewnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja ww. celów.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
Dane pochodzące z rejestrów publicznych/przekazane przez Panią/Pana
Jednocześnie informujemy, mając na uwadze art. 13 RODO, że w przypadku gdy przekazał/-a Pan/Pani nam
swoje dane, przetwarzamy je z uwagi na to, iż zostały one nam przekazane w zakresie niezbędnym
do zawarcia/realizacji wyżej opisanych celów. Przekazane dane mogą zostać uzupełnione o dane
pochodzące z publicznych rejestrów, o ile była taka konieczność, tj. odpowiednio z Centralnej Ewidencji
i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te
są przetwarzane w celach opisanych na wstępie, o ile posiadają walor danych osobowych, w zakresie
niezbędnym, a podyktowanym wyżej opisanymi celami.

Jeśli Kupujący zleca wywóz drewna innym osobom upoważnionym niż zatrudnione
u Kupującego, do wywozu tego drewna, Kupujący jest zobligowany przedstawić tym osobom
niniejszy obowiązek informacyjny.

Załącznik numer 2 do Zarządzenia nr 03 / 2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna na
rynku detalicznym w Nadleśnictwie Chotyłów (Znak sprawy: ZG.801.3.2021)

Piotr
Musiał
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