Załacznik nr 1
Do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj nr 9/17

REGULAMIN
Sprzedaży drewna oraz innych produktów w Nadleśnictwie Biłgoraj
Niniejszy regulamin sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Biłgoraj określa warunki i sposoby sprzedaży drewna
oraz innych produktów w Nadleśnictwie Biłgoraj.
W Nadleśnictwie Biłgoraj sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2017 roku Znak: ZM.800.2.2016, wraz z wszystkimi
nowelizacjami i rozszerzeniami stanowiącymi części składowe. Szczegółowe informacje dotyczące
organizacji sprzedaży w poszczególnych procedurach zawarte są w Decyzjach zarządczych Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych.

I. DOKUMENTACJA
1. Przy sprzedaży drewna dla klientów posiadających umowy na zakup drewna, dokumentem
wydatkowym jest kwit wywozowy. Dokument finansowo- rozliczeniowy stanowi faktura
VAT wystawiona w SILP.
2. Przy sprzedaży detalicznej drewna, sadzonek lub choinek dokumentem wydatkowym jest
asygnata. Dokument finansowo-rozliczeniowy stanowi „zestawienie sprzedaży na podstawie
paragonów" lub na żądanie klienta faktura VAT, obydwa dokumenty wystawiane w SILP.
3. Sprzedaż materiałów magazynowych odbywa się na podstawie dokumentu WZ. Dokument
finansowo-rozliczeniowy stanowi faktura VAT, obydwa dokumenty wystawiane w SILP.
4. Sprzedaż detaliczna drewna i innych produktów odbywa się wg cen zawartych w
obowiązujących w okresie sprzedaży cennikach detalicznych opracowywanych przez
Nadleśnictwo Biłgoraj.
5. Przedsiębiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają z rozstrzygnięć procedur
sprzedaży wymienionych w Zarządzeniu nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe w 2017 roku. Na rynku drewna detalicznego nabywają drewno
podmioty uprawnione stosownie do § 55 oraz § 56 Zarządzeniu nr 46 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r

II.

TERMINY, ZAKRES KOMPETENCYJNY SPRZEDAŻY W
NADLEŚNICTWIE BIŁGORAJ
1. Za całość spraw związanych ze sprzedażą drewna i innych produktów odpowiada nadleśniczy.
2. Biuro nadleśnictwa wystawia faktury VAT związane ze sprzedażą drewna oraz prowadzi
sprzedaż innych produktów każdego dnia roboczego w godzinach od 800 do 1400.
3. Terminy przetargów w aplikacji e-drewno, aukcji i submisji oraz negocjacji ustalane są przez
nadleśniczego poprzez zatwierdzenie spisanego protokołu powołanej w tym celu komisji oraz
w porozumieniu z RDLP Lublin
4. Ceny do internetowych przetargów ograniczonych PLD określane są zgodnie z Zarządzeniem
nr 46 DGLP z dnia 24.10.2016 r.
5. Ceny do systemowej aukcji internetowej w aplikacji e-drewno, ustala nadleśniczy w
porozumieniu z RDLP. Cennik detaliczny ustala nadleśniczy w oparciu o ceny średnioważone
uzyskane w przetargu w PL-D oraz wskaźniki wprowadzone Decyzją Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
6. Szczegółowe zasady uczestnictwa przedsiębiorców i osób fizycznych w poszczególnych
procedurach sprzedaży drewna zawarte są w Regulaminach, których pełna treść udostępniana
jest do publicznej wiadomości na stronie (PL-D) - www.lasy.gov.pl;www.zilp.pl/drewno lub
www.e-drewno.pl oraz w siedzibie nadleśnictwa do wglądu u pracowników zajmujących się
sprzedażą drewna.

7. Rozstrzygnięcie procedury wyboru nabywcy w aplikacjach internetowych PLD i e- drewno kończy się
spisaniem umowy sprzedaży, którą podpisuje nadleśniczy w pozostałych przypadkach kończy się
zawarciem umowy.
8. Za zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w zawieranych umowach oraz za bezwzględne
egzekwowanie należności odpowiada nadleśniczy.
9. W przypadku zalegania z płatnościami przez nabywcę nadleśniczy ma obowiązek wstrzymać sprzedaż z
winy nabywcy i przystąpić do windykacji należności w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa
oraz zablokować klienta w aplikacji e-drewno oraz PL-D.
10. W przypadku nadzwyczajnych zmian podaży drewna (klęski żywiołowe, inne) Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych może wprowadzić odmienne uregulowania doraźne w celu zagospodarowania drewna
pozyskanego w wyniku tych zjawisk.
11. Informacja o planowanej w PGL LP wielkości podaży drewna wg sortymentów i gatunków jest
udostępniana na stronie internetowej w PL-D.
12. Leśniczowie zobowiązani są do sprzedaży gotówkowej wszystkich gatunków i sortymentów drewna z
terenu swoich leśnictw, wystawiając jako dokument rozchodowy asygnatę oraz pobierając gotówkę od
klientów na podstawie posiadanych uprawnień do sprzedaży gotówkowej. Wydanie drewna na podstawie
asygnaty powinno być potwierdzone przez leśniczego poprzez złożenie podpisu na asygnacie, wpisanie
daty wydania oraz masy wydanego drewna.
13. Sprzedaż drewna dla odbiorców indywidualnych prowadzona jest w kancelarii danego leśnictwa w dniach:
- wtorek, leśnictwa: Wola, Bojary, Nadrzecze, Zagumnie, Luchów, Ciosmy,
- czwartek, leśnictwa: Sól, Biszcza, Potok, Ujście, Huta, Rogóźnianka,
-Szkółka Leśna „Bojary” sprzedaje sadzonki we wtorki i piątki w okresie wiosennym i jesiennym.
Sprzedaż innego dnia jest możliwa po uzyskaniu zgody nadleśniczego lub zastępcy nadleśniczego.
14. Dniami wydatku drewna dla odbiorców indywidualnych są wtorki oraz czwartki w godzinach od 7°°
do 15°°. Wydatek innego dnia jest możliwy po uzyskaniu zgody nadleśniczego lub zastępcy
nadleśniczego.
15. Wydatek drewna dla odbiorców, z którymi nadleśnictwo zawarło umowy odbywa się każdego dnia
roboczego w porze dziennej . Wszelkie odstępstwa od zasad wydatku powinny być uzgadniane z zastępcą
nadleśniczego, inżynierem nadzoru lub komendantem posterunku straży leśnej.
16. Przy sprzedaży drewna leśniczowie upoważnieni są do wystawienia kwitów wywozowych oraz asygnat,
na wydawane partie drewna. Transfer asygnat do systemu SILP powinien nastąpić tego samego dnia do
godziny 1400. Bezpośrednio przed transferem należy poinformować telefonicznie osobę wystawiającą
faktury o kliencie żądającym faktury VAT podając NIP i dokładne dane osobowe klienta.
17. Wydatek zakupionego drewna przez odbiorców należy odnotować na dokumentach sprzedaży (asygnata,
kwit wywozowy) po każdorazowym i pełnym załadunku pojazdu transportowego.
18. Pracownicy nadleśnictwa prowadzący sprzedaż drewna na rynkach detalicznych, są obowiązani do
dołożenia należytej staranności w celu niedopuszczenia do zjawiska nabywania drewna pod tytułem
zakupu detalicznego, a faktycznie na cele handlowe po odpowiednim przerobie (np. zakup drewna
opałowego - z opcją jego łupania na szczapy zbywane w handlu obwoźnym, zakup surowca
średniowymiarowego z opcją jego odsprzedaży do przerobu na palety, zakup drewna
wielkowymiarowego przez osoby fizyczne, pełniące de facto funkcję akwizytorów małych tartaków,
zaopatrujących je w surowiec drzewny). W tym celu wprowadza się do stosowania wzór oświadczenia
dla nabywcy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie wymagane jest
jedynie od odbiorców, którzy według wiedzy sprzedającego zajmują się przerobem drewna w celu jego
dalszej odsprzedaży.

III. SPOSÓB ROZLICZANIA GOTÓWKI POCHODZACEJ ZE SPRZEDAŻY
1. Gotówkę pobraną przy wystawieniu asygnaty leśniczowie przechowują w metalowej kasetce,
która powinna znajdować się w pomieszczeniu odpowiednio zabezpieczonym. Gotówkę
uzyskaną ze sprzedaży drewna leśniczy nie może przetrzymywać dłużej niż trzy dni robocze.
W momencie przekroczenia limitu kasowego w wysokości 1500,00 zł leśniczy wpłaca
gotówkę osobiście do kasy nadleśnictwa (załączając pierwszą kopię asygnaty) lub dokonuje
wpłaty gotówki za sprzedaż drewna w urzędzie pocztowym. Obowiązkowo, bez względu na
wartość gotówki należy dokonać wpłaty do kasy nadleśnictwa do godziny 1400 do 15 dnia

każdego miesiąca jak też do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Transport gotówki
musi odpowiadać wymaganiom ochrony wartości pieniężnych zgodnie z aktualnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

IV. Inne regulacje w zakresie sprzedaży
1. Inne wytyczne opracowywane w miarę potrzeb dotyczące regulacji sprzedaży będą stanowić
część składową regulaminu.

