ZARZĄDZENIE 32/20
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GRYFINO
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia cen w cenniku sprzedaży detalicznej
ZG.805.5.2020
Na podstawie art 35 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z
2020, poz. 6) i § 22 ust 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania
statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz na podstawie
Zarządzenia Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada
2019 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe na lata 2020-2021, zarządzam, co następuje:
§ 1.1 W celu ustalenia cen detalicznych netto i brutto obowiązujących w okresie od
1.07.2020 dla surowca drzewnego na warunkach EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy
leśnej drodze wywozowej (za wyjątkiem drewna pozyskiwanego bez kosztów),
wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Nadleśniczy może obniżyć cenę detaliczną surowca S4 iglastego i liściastego
maksymalnie o 20 % na podstawie złożonego wniosku leśniczego.
§ 2.1 Nadleśnictwo Gryfino informuje, że zasady dotyczące zbierania
i przetwarzania danych osobowych związanych ze sprzedażą detaliczną w związku
z realizacją 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 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Warunkiem zakupu drewna w Nadleśnictwie Gryfino jest zapoznanie się oraz
akceptacja klauzuli informacyjnej dostępnej do wglądu w kancelarii oraz w siedzibie
Nadleśnictwa Gryfino.
§ 3. Zasady sprzedaży detalicznej drewna oraz pozyskania kosztem nabywcy
w Nadleśnictwie Gryfino stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020. Jednocześnie traci moc
Zarządzenie Nr 5/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 21 stycznia 2020
w sprawie określenia cen w cenniku sprzedaży detalicznej.
Ryszard Brygman
Nadleśniczy
/Podpisano elektronicznie/

