Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2022
Nadleśniczego Nadleśnictwa Łąck z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie
zasad prowadzenia ewidencji obrotu drewna i użytków niedrzewnych w
Nadleśnictwie Łąck przy komputerowym przetwarzaniu danych z użyciem
rejestratora.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA PODSTAWIE CENNIKA DETALICZNEGO.
1.

2.

Detaliczna sprzedaż drewna odbywa się w kancelariach leśnictw w
wyznaczonym dniu i godzinach podanych w ogłoszeniu wywieszonym w
tablicy ogłoszeń przed kancelarią leśnictwa. Dopuszcza się sprzedaż w
innym uzgodnionym z leśniczym terminie.
Dowodem sprzedaży drewna jest:
—_ oryginał asygnaty z paragonem fiskalnym w przypadku osoby fizycznej
nie prowadzącej działalności gospodarczej.
—_

oryginał asygnaty i Faktura VAT w przypadku podmiotu prowadzącego

działalność gospodarczą, żądającego wystawienia faktury VAT.
3.

Kupującemu po uregulowaniu należności za drewno w kancelarii leśnictwa

wręczany jest oryginał asygnaty wraz z

paragonem

fiskalnym, a w

przypadku żądania faktury oryginał asygnaty.

4.

Przy wydaniu drewna w lesie „kupujący”

obligatoryjnie musi okazać

zarówno asygnatę jak i paragon (dotyczy osoby fizycznej).

5,

6.

W przypadku żądania przez kupującego faktury VAT, sprzedający nie
drukuje paragonu. Kupującemu wręcza oryginał asygnaty natomiast
wydruk faktury następuje w biurze nadleśnictwa. Przy wydaniu drewna
kupujący okazuje jedynie oryginał asygnaty. Dostarczenie faktury następuje
w drodze przesyłki pocztowej.
Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać (wywozić)
bez
uprzedniego doręczenia asygnaty lokalnym organom administracji leśnej
(leśniczy, podleśniczy) celem uzyskania na niej adnotacji o wydatku
drewna. Samowolny wywóz drewna z lasu bez powiadomienia leśniczego
(podleśniczego) może skutkować nałożeniem sankcji karnych.
Wywóz z lasu odbywa się w uzgodnionym z leśniczym (podleśniczym) dniu
i godzinie, drogami wskazanymi przez wydającego drewno. Transport
drewna oraz czynności załadunkowe organizowane są przez Kupującego

7.

na jego koszt i ryzyko.
Kupujący zobowiązuje się wykonać lub zorganizować transport drogowy
drewna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r —Prawo o
ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. — o transporcie

8.
9.

drogowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz
aktów wykonawczych do tych ustaw.
Wywóz drewna z lasu winien się odbywać środkami transportowymi
przystosowanymi do tego celu. Przyjmuje się zasadę, że wywóz zakupionej
partii drewna winien nastąpić co najwyżej w dwóch turach.
Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie (14 dni od daty
zakupu). Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupione
drewno, a nabywca nie może rościć do sprzedającego pretensji, co do
pogorszenia stanu jakościowego lub kradzieży zakupionego produktu.

W przypadku odbioru drewna po upływie 14 dni od daty zakupu, kupujący
winien ten fakt zgłosić leśniczemu celem dokonania adnotacji o wydatku na
egzemplarzu asygnaty kupującego.

10.

11.

W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym przez
sprzedawcę terminie w okresie między 15 marca a 15 października,
nabywca może ponieść koszty związane z korowaniem drewna bądź jego
zabezpieczeniem przed szkodnikami.
Reklamacje drewna zakupionego w sprzedaży detalicznej rozpatruje
komisja w składzie: właściwy terytorialnie leśniczy (lub osoba go
zastępująca), inżynier nadzoru oraz przedstawiciel kupującego w terminie
14 dni od daty zgłoszenia . Sprzedający odpowiada za wady ukryte
drewna na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.

