Załącznik nr 1
do Decyzji nr 1/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipka
z dnia 14.01.2021 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
§1
Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w siedzibie nadleśnictwa od poniedziałku do piątku w
godzinach 7:00-14:30. Zapłaty można dokonywać tylko za pomocą karty płatniczej bądź
przelewem na nr konta Nadleśnictwa Lipka: 63 1020 3844 0000 1802 0006 8353.
§2
Zasady obrotu i sprzedaży detalicznej drewna:
1. Cennik detaliczny drewna jest dostępny w biurze nadleśnictwa, wszystkich
leśnictwach oraz na stronie internetowej http://www.lipka.pila.lasy.gov.pl/
2. Ceny drewna w cenniku detalicznym ustala się na warunkach loco las po zrywce za
wyjątkiem drewna pochodzącego z samowyrobu.
3. Sortymenty objęte cennikiem detalicznym są wyrabiane zgodnie z zarządzeniem nr
51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku w
sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem
drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Wykaz
obowiązujących w tym zakresie uregulowań znajduje się na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/.
4. Przy żądaniu przez nabywcę surowca drzewnego o specjalnych wymaganiach:
a) jakościowych – do ceny detalicznej doliczana jest dopłata w wysokości 20%,
b) wymiarowych – do ceny detalicznej doliczana jest dopłaty w wysokości 10%,
w przypadku żądania surowca o specjalnych wymaganiach zarówno jakościowych
jak i wymiarach dopłaty sumuje się.
5. Dopuszcza się sprzedaż drobnicy opałowej M2 oraz drewna opałowego S4 na
zasadach samowyrobu.
6. Sprzedaż drewna może nastąpić najwcześniej w następnym dniu po przychodzie
tego drewna na magazyn leśnictwa. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się
sprzedaż drewna w dniu jego przychodu pod warunkiem wcześniejszego pisemnego
zgłoszenia (np. mail, sms) przez leśniczego tego faktu pracownikowi działu
gospodarki leśnej. Pracownik, który otrzymał zgłoszenie informuje Straż Leśną oraz
Inżyniera Nadzoru.
7. Obligatoryjnie przed sprzedażą sprawdzeniu podlega drewno:
- wielkowymiarowe,
- dębowe – wszystkie sortyment,
- przewidziane do sprzedaży pracownikom Nadleśnictwa Lipka,
- planowane do zakupu przez Zakłady Usług Leśnych.
Adnotację o dokonanej kontroli umieszcza się na zleceniu na sprzedaż drewna
ewentualnie na rejestrze odbioru drewna (ROD).
8. Sprzedający na potwierdzenie dokonanej sprzedaży drewna wydaje kupującemu
fakturę VAT.
9. Kupujący przed dokonaniem transakcji sprzedaży winien zadeklarować czy chce
otrzymać fakturę VAT na podmiot z danymi z numerem NIP. Jeżeli Kupujący nie poda
danych z nr NIP, nie będzie możliwości wystawienia faktury z nr NIP.
10. Odbioru drewna z lasu dokonuje nabywca we własnym zakresie i na swój koszt
w uzgodnieniu z leśniczym, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jego zakupu. Po

tym terminie Nadleśnictwo nie odpowiada za zakupiony towar, a nabywca nie może
rościć do sprzedawcy pretensji w razie pogorszenia stanu jakościowego lub
kradzieży zakupionego drewna.
11. Nabywca w celu odbioru drewna z lasu, zobowiązany jest doręczyć leśniczemu
dowód zakupu. W przypadku utraty faktury VAT przez kupującego, potwierdzeniem
dokonanego zakupu może być skan tego dokumentu przesłany pocztą elektroniczną
przez pracownika biura nadleśnictwa bezpośrednio na skrzynkę mailową leśniczego
wydającego drewno.
12. Nabywca lub upoważniony przez niego przewoźnik dokonuje odbioru ilościowego
drewna na gruncie w miejscu wydania surowca.
13. W dniu odbioru drewna leśniczy lub podleśniczy odnotowuje na kopii dokumentu
sprzedaży datę i ilość wydanego drewna, a nabywca potwierdza ten fakt swoim
podpisem. W przypadku konieczności odbioru surowca w kilku turach, każda partia
wydanego drewna powinna zostać odnotowana na kopii dokumentu sprzedaży lub
asygnacie w sposób jak wyżej.
14. Wywóz zakupionego drewna odbywa się w dni robocze w godz. 7:00-15:00 drogami
wskazanymi przez wydającego drewno. Dopuszcza się wywóz w innym terminie po
uzgodnieniu z leśniczym za zgodą Nadleśniczego lub Zastępcy Nadleśniczego. O
powyższym leśniczy powiadamia Posterunek Straży Leśnej.
15. Nadleśnictwo odpowiada za wady ukryte drewna zgodnie z KC (Dział II art. 556-576).
16. Nabywcy przysługuje prawo składania reklamacji odnośnie jakości zakupionego
drewna w terminie 7 dni od dnia jego wywozu z lasu.
17. Reklamacje jakościowe należy składać w formie pisemnej na adres Nadleśnictwa:
Nadleśnictwo Lipka Mały Buczek 38, 77-420 Lipka.
18. Reklamacje rozpatrywane są przez upoważnionych pracowników Nadleśnictwa przy
udziale upoważnionych przedstawicieli nabywcy w ciągu 7 dni roboczych od
otrzymania reklamacji. Rozpatrywane są wyłącznie reklamacje złożone na piśmie.
§3
Odbiór po zakupie pozostałych produktów gospodarki leśnej jest następujący:
1. Odbiór zakupionych choinek następuje bezpośrednio po sprzedaży.
2. O zamiarze odbioru zakupionych sadzonek należy uprzedzić leśniczego szkółkarza
z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. W przypadku sadzonek sosny należy dostarczyć
własne pojemniki na sadzonki. Odbiór należy poświadczyć na kopii dokumentu
zakupu.
3. Sprzedaż sadzonek odbywa się w terminie wiosennym i jesiennym, gdy warunki
przyrodnicze pozwalają na wyjęcie sadzonek bez szkody dla ich zdrowotności.
§4
Sprzedawca (Nadleśnictwo Lipka) informuje, że zasady dotyczące zbierania i przetwarzania
danych związanych za 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.

Podpisano elektronicznie
Janusz Grabowski
Nadleśniczy

Załącznik nr 1
do Regulaminu sprzedaży detalicznej

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 Lipka z siedzibą w Małym
Buczku 38, 77-420 Lipka. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na
adres e-mail lipka@pila.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 67 2665 046 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 Lipka drogą elektroniczną na adres email
iodlipka@pila.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 67 2665 046 wew. 32.
Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
1. W celu zakupu drewna oraz pozostałych produktów gospodarki leśnej w punktach
sprzedaży w Nadleśnictwie Lipka;
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 Nadleśnictwo Lipka 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, 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 Lipka. 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.

