Załącznik nr 1 do Zarządzenia . ../2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaliska z dnia 10 kwietnia 2018 roku.

WARUNKI KUPNA-SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
DREWNA I UŻYTKÓW UBOCZNYCH
W NADLEŚNICTWIE KALISKA
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Zapłata należności przez Kupującego oraz wystawienie przez Nadleśnictwo dokumentu
sprzedaży (asygnata, zestawienie na podstawie paragonu, faktura) skutkuje zawarciem
umowy kupna-sprzedaży na poniższych warunkach
Kupujący kupuje, a Sprzedający (Nadleśnictwo) sprzedaje drewno oraz użytki uboczne
(choinki, stroisz, chrust miotlarski) przeznaczone do sprzedaży na rynku detalicznym
w miejscu wyznaczonym przez Nadleśniczego (biuro nadleśnictwa, kancelarie leśnictw)
przez osoby posiadające imienne upoważnienia do sprzedaży.
Sprzedaż drewna i innych użytków ubocznych odbywa się na podstawie obowiązujących
cenników wprowadzonych do stosowania na podstawie odrębnych Decyzji
Nadleśniczego.
Kupującego obowiązuje 14-dniowy termin wywozu drewna oraz użytków ubocznych
z lasu liczony od dnia zakupu wskazanego na dokumencie kupna-sprzedaży (asygnata,
zestawienie na podstawie paragonu, faktura). W razie niemożności odbioru
w wyznaczonym terminie, kupujący winien zgłosić się do leśnictwa lub osoby wydającej
dokument kupna-sprzedaży o wyznaczenie nowego terminu, który winien zostać wpisany
na dokumencie kupna-sprzedaży surowca i opatrzony stosownym podpisem i datą.
W przypadku nieodebrania drewna lub użytków ubocznych w terminach wymienionych
w pkt. 4, Nadleśnictwo nie odpowiada za pogorszenie ich jakości lub kradzież,
a kupującemu nie przysługuje z tego powodu żadne roszczenie w stosunku do
Nadleśnictwa.
Drewno z lasu Kupujący może odebrać wyłącznie wtedy, jeżeli zostanie ono mu okazane
w terenie. Wydanie drewna odbywa się przez leśniczego lub osobę upoważnioną, fakt ten
Kupujący i Wydający potwierdza zarówno na dokumencie kupna-sprzedaży Kupującego jak
i na egzemplarzu przeznaczonym dla nadleśnictwa poprzez wpisanie (data, godzina, masa,
podpis). Drewno z lasu musi być wydane w formie nieprzerobionej (tj. niepocięte,
niepołupane itp.), oraz być zgodne z klasyfikacja jakościowo-wymiarową wskazaną na
dokumencie kupna-sprzedaży.
W przypadku nieodebrania drewna iglastego w uzgodnionym przez sprzedawcę oraz
kupującego terminie, zgodnie z niniejszymi warunkami, w okresie pomiędzy 1 maja a 30
związanymi
Kupującego kosztami
może obciążyć
Nadleśnictwo
wrzesn1a,
z zabezpieczeniem drewna przed szkodnikami (korowanie itp.).
Z chwilą wydania drewna lub użytków ubocznych na Kupującego przechodzą korzyści
i ciężary oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży.
Sprzedaż i wywóz drewna w ramach puli detalicznej oraz przyjmowanie interesantów
w kancelarii leśnictwa odbywa się:
w godz. od 7°0 do 9 °0
- we wtorki i piątki:
Sprzedaż w nadleśnictwie prowadzona jest:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 14° 0 •
W wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z leśniczym lub osobą go zastępującą
sprzedaż oraz wydanie drewna z lasu może odbyć się w pozostałe dni tygodnia od
poniedziałku do piątku w godz. od 1°0 do 1500 .

