Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Człopa
z dnia 25.01.2021 roku.

REGULAMIN SPRZEDAŻY

DETALICZNEJ

DREWNA

w Nadleśnictwie Człopa
§1
1.

Pula drewna do sprzedaży detalicznej zostaje wyodrębniona każdego roku w planie
finansowo – gospodarczym Nadleśnictwa Człopa, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczącym sprzedaży drewna przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe .
§2

1. Do grupy klientów detalicznych zalicza się w szczególności:
a) gospodarstwa domowe zakupujące drewno dla celów opałowych (M2 – drobnica
opałowa, S4 – grubizna opałowa),
b) gospodarstwa rolne zakupujące żerdzie gospodarcze (S3B – wszystkich gatunków),
c) jednostki organizacyjne nie zajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie
przerobu drewna, zakupujące drewno na opał (jak w pkt.a),
d) osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, zakupujące drewno użytkowe różnych
sortymentów
e) opał do kotłowni świadczącej usługi grzewcze.
§3
Sprzedaż drewna klientom detalicznym może odbywać się na warunkach samowyrobu,
z zastrzeżeniem, że samowyrób nie może dotyczyć czynności, związanych ze ścinką
mechaniczną drzew, a także nie może dotyczyć drewna wielkowymiarowego oraz
średniowymiarowego do mechanicznego przerobu lub do produkcji celulozy i płyt.
§4
Jeżeli z upływem czasu ilość sprzedanego drewna, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej,
jest mniejsza niż wynika to ze zwyczajowego (historycznego) rytmu tej sprzedaży, nadwyżki
drewna ponad bieżący popyt, z zaplanowanej puli do sprzedaży detalicznej w danym okresie,
mogą być przekazane do sprzedaży w trybie aplikacji internetowej „e - drewno”.
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§5
1. Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest w biurze Nadleśnictwa Człopa
w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8ºº do godz. 12ºº przez upoważnione do tego osoby,
W przypadku doraźnej zmiany dni lub godzin obsługi klientów detalicznych uzasadnionej
ważnymi względami gospodarczymi lub administracyjnymi wywieszona będzie
stosowna informacja na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa i na stronie BIP
Nadleśnictwa Człopa.
2. Ceny detaliczne drewna ustalane są w cenniku wprowadzonym w życie Zarządzeniem
nadleśniczego wg sposobu określonego w Zarządzeniu Dyrektora DGLP . Cennik
detaliczny drewna podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
Nadleśnictwa Człopa oraz przekazany do leśnictw.
3. Sprzedaż na rzecz klientów detalicznych jest prowadzona w formie gotówkowej,
bezgotówkowej lub na przedpłaty wniesionej na poczet wydania produktów.
4. W celu realizacji kontroli wewnętrznej w zakresie obrotu drewnem, sprzedaż drewna
wyrobionego i odebranego w leśnictwach Nadleśnictwa Człopa, może nastąpić nie
wcześniej niż po upływie 1 dnia roboczego od daty wykonania transferu danych
magazynowych z rejestratora leśniczego do bazy informatycznej Nadleśnictwa Człopa.
§6
1.

Sprzedaż detaliczna drewna musi być udokumentowana w sposób określony
obowiązującymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego – z zastosowaniem
ewidencji w kasie fiskalnej.

2.

Dokumentem finalnym sprzedaży detalicznej drewna jest Faktura VAT wystawiana w
systemie SILP w trzech egzemplarzach .

3. Klient otrzymuje dwa egzemplarze Faktury VAT w tym jeden dla właściwego leśniczego
w celu udokumentowania wydania drewna z magazynu leśnictwa. Na fakturze, którą klient
przekazuje właściwemu dla transakcji leśniczemu – na dowód wydania drewna składane są
czytelne podpisy wydającego i przyjmującego drewno.
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Uprawnionym
do pobrania drewna z magazynu jest klient osobiście bądź jego umocowany przedstawiciel
(w tym przewoźnik).
4. Egzemplarz faktury (lub zestawienia) pozostaje w zbiorach dokumentów w księgowości
nadleśnictwa dla celów rewizyjno-dowodowych i sprawozdawczych.
§7
1. Dowód

sprzedaży: Faktura VAT

jest

równocześnie dokumentem stwierdzającym

legalność posiadania drewna w przypadkach kontroli, jak również dokumentem
określającymi warunki sprzedaży – kupna.
2. Warunki sprzedaży – kupna określa się poprzez zamieszczenie na odwrocie dokumentu
sprzedaży następujących klauzul:
WARUNKI SPRZEDAŻY – KUPNA
a) Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia
dokumentu sprzedaży właściwemu miejscowo leśniczemu oraz bez uzyskania adnotacji
o wydaniu drewna.
b) Wywóz zakupionego drewna z lasu odbywa się w dni robocze w godzinach i drogami
wskazanymi przez wydającego.
c) Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na dokumencie sprzedaży; w razie
uzasadnionych przeszkód w wywozie w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić
się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna
nie odpowiada za zakupione drewno, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy
pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej
kradzieży zakupionego drewna.
d) W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym przez sprzedawcę
terminie, w okresie między 15 marca a 15 października nabywca ponosi koszty związane
z zabezpieczeniem drewna przed szkodnikami.
e) Nadleśnictwo Człopa informuje, że zasady dotyczące zbierania i przetwarzania danych
związanych ze sprzedażą detaliczną w związku z realizacją z art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawiera
załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Człopa .

Przyjąłem do wiadomości warunki sprzedaży – kupna data: .............… podpis:…......
3. Oprócz warunków sprzedaży – kupna, na odwrocie dokumentu sprzedaży zamieszcza się
klauzule ustalające terminy wywozu drewna oraz dokumentujące fakt wydania, a także
sposób pozyskania drewna:
a) Odebrano/Wydano dnia ……….
Ilość ………

podpis………….

b) Termin wywozu produktów: od dnia …………. 14 dni
c) Przedłużono do …………..
d) Pozyskano kosztem nabywcy lub pozyskano kosztem Skarbu Państwa.
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Załącznik Nr 1 do regulaminu

sprzedaży

detalicznej w Nadleśnictwie Człopa

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 Człopa z siedzibą
w Człopie 78-630 przy ul Mickiewicz 9. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą
elektroniczną na adres e-mail czlopa@pila.lasy.gov.pl telefonicznie pod numerem
67 259 10 63 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych w Nadleśnictwie Człopa
Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
1. w celu zakupu drewna w Nadleśnictwie Człopa
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.
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Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym
celem przetwarzania.

Podstawy prawne
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Człopa 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, 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,
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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 zakupu
drewna w Nadleśnictwie Człopa.

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.
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Wzór pieczątki

Treść pieczątki:
a)

b)
c)

d)

WARUNKI SPRZEDAŻY – KUPNA
Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia
dokumentu sprzedaży właściwemu miejscowo leśniczemu oraz bez uzyskania
adnotacji o wydaniu drewna.
Wywóz zakupionego drewna z lasu odbywa się w dni robocze w godzinach i
drogami wskazanymi przez wydającego.
Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na dokumencie sprzedaży: w razie
uzasadnionych przeszkód w wywozie w oznaczonym terminie, nabywca winien
zgłosić się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie
administracja leśna nie odpowiada za zakupione drewno, a nabywca nie może
rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej
lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego drewna.
W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym przez sprzedawcę
terminie w okresie między 15 marca a 15 października nabywca ponosi koszty
związane z zabezpieczeniem drewna przed szkodnikami.

Nadleśnictwo Człopa informuje, że zasady dotyczące zbierania i przetwarzania
danych związanych ze sprzedażą detaliczną w związku z realizacją z art. 13
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 zawiera załącznik nr 1 do regulaminu sprzedaży detalicznej w
Nadleśnictwie Człopa.
Przyjąłem do wiadomości warunki sprzedaży – kupna.
Data ………………

podpis ………………
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