Zarządzenie Nr 6
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec
z dnia 11.01.2021 11.01.2021 r.
w sprawie ustalenia cen detalicznych na surowiec drzewny

Na podstawie

§ 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994r. w sprawie nadania statutu
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz na podstawie Zarządzenia 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 r., zarządzam co następuje
§1
1. Ustalam ceny detaliczne (zł/m3) netto (bez VAT) i brutto (z VAT) dla surowca drzewnego
EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy drodze wywozowej, w formie określonej w

załączniku nr 1.
2. Ceny wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia są cenami
służącymi do prowadzenia sprzedaży detalicznej.
3. Przy sprzedaży detalicznej obowiązuje przedpłata.
4. W

przypadku

sprzedaży

sortymentów

nieujętych

w

niniejszym

zarządzeniu,

każdorazowo ilość takiego surowca należy uzgodnić z Działem Marketingu. Cenę
takiego sortymentu ustala Nadleśniczy Nadleśnictwa Bogdaniec.
5. Termin ważności asygnaty ustala się na 14 dni od daty wystawienia.
6. Przy pozyskaniu bez kosztów zabrania się ścinki drzew stojących.
7. Drewno przygotowane do sprzedaży detalicznej pozyskane bez kosztów oraz
z bieżącego pozyskania należy zaewidencjonować na co najmniej 1 dzień przed
sprzedażą,
8. Drewno może być wysłane we wcześniejszym terminie po uzyskaniu zgody od
Nadleśniczego lub osoby upoważnionej.
9. Sprzedaż surowca W0 odbywa się na podstawie asygnaty wystawionej przez
Leśniczego. Na podstawie asygnaty klient dokonuje płatności w biurze Nadleśnictwa

lub banku. Wydanie drewna jest możliwe po uzyskaniu potwierdzenia dokonanej
płatności z działu księgowości lub marketingu.
10. Faktura do odbioru w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec.
§2

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania 11.01.2021 r.
§3
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 40
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 30.06.2020 r. w sprawie ustalenia
cen detalicznych na surowiec drzewny

Piotr Pietkun
Nadleśniczy
/Podpisano elektronicznie/

Załaczniki
1. Załącznik do zarządzenia nr 6 - cennik

