Załącznik nr 2 do Decyzji nr 1
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rozwadów
z dnia 19.01.2021 r.

Regulamin sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Rozwadów
Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży-kupna drewna na podstawie cennika
sprzedaży detalicznej.
1. Sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwach prowadzona jest przez leśniczych
upoważnionych do sprzedaży przez Nadleśniczego.
2. W przypadku dłuższej nieobecności leśniczego w pracy (np.: choroba) sprzedaż
detaliczną drewna może prowadzić upoważniony podleśniczy.
3. Sprzedaż detaliczna może być dokonywana również przez upoważnionych przez
Nadleśniczego pracowników biura nadleśnictwa.
4. Sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwach prowadzona jest w następujących
terminach:


obręb Pysznica w leśnictwach Huta Deręgowska, Katy i Pysznica w każdy roboczy
wtorek w godzinach od 7.00 do 9.00,



obręb Rozwadów w leśnictwach Burdze, Ciemny Kąt, Charzewice, Moskale,
Zaosie, Zapolednik i Żupawa w każdą roboczą środę w godzinach od 7.00
do 9.00.

5. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Nadleśniczego, a podczas
jego nieobecności Zastępcy nadleśniczego, dopuszcza się sprzedaż drewna
w inne robocze dni tygodnia.
6. Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest na podstawie cennika sprzedaży
detalicznej.
7. Obowiązujący cennik podawany jest do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie

na

stronie

internetowej

nadleśnictwa

www.rozwadow.lublin.lasy.gov.pl/, na tablicach informacyjnych przy kancelariach
leśnictw i w nadleśnictwie.
8. Przy sprzedaży na podstawie cennika detalicznego obowiązuje uiszczenie
należności za wydawane drewno w formie przedpłaty.
9. Dla każdego nabywcy detalicznego drewna sporządzana jest indywidualna
asygnata, w której nie jest wymagane wprowadzenie imienia i nazwiska
(lub nazwy) oraz adresu nabywcy (powstaje dokument „na okaziciela”)
oraz paragon fiskalny.

10. Dane

kupującego

(dodatkowo

wraz

z

NIP)

wprowadza

się

wyłącznie

w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury VAT.
11. Asygnatę podpisuje wydający dokument (wszystkie egzemplarze) oraz nabywca
przyjmujący warunki sprzedaży do przestrzegania i realizacji (podpis nabywcy jest
obowiązkowy tylko na oryginale asygnaty).
12. Wydający dokument jest zobowiązany do umożliwienia nabywcy zapoznania się z
treścią warunków sprzedaży oraz, jeżeli dotyczy, klauzuli informacyjnej
o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
13. Asygnata sporządzana jest podczas sprzedaży w leśnictwach w rejestratorze
leśniczego. W sytuacjach szczególnych (np.: awaria rejestratora lub systemów
informatycznych uniemożliwiających wykonanie asygnaty lub innych przypadkach
zgodnie z decyzją Nadleśniczego) dopuszcza się możliwość ręcznego
sporządzenia asygnaty wg obowiązującego wzoru.
14. Odbiór drewna powinien nastąpić do 14 dni od dnia sprzedaży, we wtorki
dla obrębu Pysznica i środy dla obrębu Rozwadów.
15. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Inżyniera nadzoru,
dopuszcza się wydatek drewna poza ww. okresem oraz w inne niż wtorek i środa
dni tygodnia.
16. Wywóz zakupionego drewna jest możliwy:


po okazaniu przez odbierającego asygnaty oraz paragonu fiskalnego oraz



po wypełnieniu na oryginale asygnaty tabeli „Wywieziono”: data, ilość m3, podpis
wydającego i podpis odbierającego (wypełnienie tabeli nie jest obowiązkowe
na kopii sprzedawcy).

17. Pozostałości

drzewne

po

ścince

oraz

wyróbce

drewna,

przeznaczone

w nadleśnictwie do zagospodarowania handlowego, w pierwszej kolejności są
oferowane do nabycia metodą samowyrobu (pozyskanie kosztem i staraniem
nabywcy) przez osoby fizyczne wchodzące w skład miejscowej (lokalnej)
społeczności.
18. Samowyrób dotyczy jedynie wyrobu drewna z drzew ściętych w postaci drobnicy
(M1, M2) oraz grubizny (S3A, S4).
19. Drewno powinno być wyrobione i odebrane zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi.
20. Samowyrób dopuszczalny jest jedynie na powierzchniach roboczych cięć , gdzie
aktualnie nie są prowadzone prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna

przez ZUL-e oraz po wcześniejszym wyrobieniu i zaewidencjonowaniu grubizny
(sortymenty grupy W, S10 i S2) na danej powierzchni roboczej.
21. Leśniczy

zobowiązany

samowyrobem

jest

drewna

na

do

wprowadzenia

pozycje

pracy

osób

oraz

zainteresowanych

przekazania

informacji

o zagrożeniach dla ich bezpieczeństwa i zdrowia. Osoba dokonująca pozyskania
opału w drodze samowyrobu potwierdza powyższe na piśmie w stosownym
oświadczeniu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
22. Odbiórki drewna oraz zaewidencjonowania w ROD należy dokonać niezwłocznie
po pozyskaniu, nie później niż 5 dni od dnia pozyskania, w miejscu pozyskania lub
po zrywce, w miejscu składowania uzgodnionym z inżynierem nadzoru
(np. na powierzchni zrębowej, przy drodze wywozowej, na składnicy przejściowej
itp.).

W

uzasadnionych

przypadkach

inżynier

nadzoru

może

zezwolić

na wydłużenie terminu odbiórki drewna ponad 5 dni od daty pozyskania.
23. Drewno przeznaczone do sprzedaży detalicznej podlega wyrywkowej kontroli
przez inżyniera nadzoru. Ustalam minimalny poziom kontroli 10% masy drewna
przeznaczonego

do

sprzedaży

detalicznej,

w

tym

100%

drewna

wielkowymiarowego, w zakresie klasyfikacji jakościowo – wymiarowej oraz
pomiaru.
24. Ustalam minimalny czasookres – 1 dzień roboczy, przeznaczony na kontrolę
zaprzychodowanego

drewna

pomiędzy

zastosowaniem

funkcji

„global”

a wystawieniem dokumentu rozchodu drewna z leśnictwa. Rozchód drewna może
nastąpić wcześniej po jego sprawdzeniu na gruncie lub po uzyskaniu zgody
wydanej przez inżyniera nadzoru.
25. Obowiązuje zakaz zakupu drewna przez leśniczego i podleśniczego w leśnictwie,
w którym pracują. Dotyczy to również członków najbliższej rodziny leśniczego
i podleśniczego.
26. Zakup drewna przez pracowników nadleśnictwa jest możliwy po wcześniejszym
sprawdzeniu na gruncie przez inżyniera nadzoru.

Jacek Pomykała

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży
detalicznej w Nadleśnictwie Rozwadów

OŚWIADCZENIE
Ja …………………………………………. niżej podpisany, pouczony o odpowiedzialności karnej
przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwych oświadczeń, oświadczam, że
zgłaszam swój udział w samowyrobie drewna opałowego na potrzeby własne na pozycji ……………….
w oddziale …………………….. leśnictwa ………………………………
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, iż prace te wykonuję na własny rachunek
i odpowiedzialność i nie nawiązuję przez jej wykonywanie żadnego stosunku cywilno-prawnego
z Nadleśnictwem Rozwadów, a ponadto oświadczam, że:
-

stan mego zdrowia pozwala wykonywać prace związane z samowyrobem drewna,

-

posiadam sprawne narzędzia do pozyskania drewna i potrafię je obsługiwać,

-

prace przy samowyrobie drewna prowadzić będę w zespole, co najmniej 2-osobowym
zapraszając na własną odpowiedzialność do pomocy inne osoby,

-

czynności samowyrobu będę wykonywał według wskazówek leśniczego (podleśniczego)
we wskazanym przez niego miejscu.,

-

będę dokładał staranności w bezpiecznym wykonaniu pracy wykazując troskę
o bezpieczeństwo własne, osób współpracujących ze mną, jak również osób trzecich,
przestrzegając wskazówek udzielonych mi w ramach instruktażu udzielonego
przy wprowadzeniu na pozycje pracy oraz zawartych w pouczeniu – zawartych na druku mego
oświadczenia.

Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem zakupu drobnicy opałowej M2 po cenie ……… zł/m3 (zgodnie z
obowiązującym cennikiem detalicznym) jest uprzątnięcie pozostałości pozrębowych według wytycznych
leśniczego.
Wprowadzenie na pozycje pracy oraz przekazanie informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa
i zdrowia wykonał ……………………………. w dniu ……………………
Podpis osoby pozyskującej opał w drodze samowyrobu

……………………………………………….
Pouczenie:
1. Do pracy mogą przystępować wyłącznie osoby nie wykazujące oznak niedyspozycji psychicznej lub fizycznej. Nie wolno
dopuszczać do pracy osób, które zgłosiły takie niedyspozycje.
2. Zabroniona jest samodzielna praca w sąsiedztwie linii i urządzeń energetycznych.
3. Promień strefy zagrożenia przy ścince i obalaniu drzew wynosi dwie wysokości ścinanych drzew, dlatego zabronione jest
przebywanie w odległości mniejszej niż dwie wysokości ścinanych drzew od prowadzącego ścinkę.
4. W czasie jazdy ciągnika można poruszać się za nim w odległości nie mniejszej niż 5m za ładunkiem.
5. W czasie za- i wyładunku drewna zabronione jest zbliżanie się do pojazdu na odległość mniejszą niż 10 m od napiętych lin.
6. Zabronione jest zakładanie stosów drewna bezpośrednio przy drogach publicznych i innych miejscach gdzie stosy
powodowałyby zakłócenie bezpieczeństwa ruchu lub trudności w dokonaniu prawidłowego załadunku.
7. Narzędzia użyte do pracy (typ i ciężar) powinny być dostosowane do warunków, miejsca i rodzaju wykonywanej pracy oraz
obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności przepisów dotyczących wykonawstwa prac z zakresu gospodarki leśnej
(Dz. U. z 2006r. nr161 poz. 1141).

Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży
detalicznej w Nadleśnictwie Rozwadów
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 Rozwadów z siedzibą w Stalowej Woli, 37-465 przy ul Przemysłowa 1.
Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail rozwadow@lublin.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem
15 842 17 55 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi osobowymi
w Nadleśnictwie Rozwadów.
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 z wykorzystaniem „Centralnej kartoteki kontrahentów”. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp
nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy prawnicze, informatyczne oraz księgowe.
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.

