Decyzja nr 11/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów z dnia 16.03.2020r.
w sprawie cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz i choinki
ZG.801.2.2020.PD
Na podstawie art. 35 ust. 1. Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2020r.
poz. 6 z późn. zm.), § 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 1994r. oraz Zarządzenia
nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 r. w
sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe na lata 2020-2021 (ZM.800.10.2019): ustalam, co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania cennik detaliczny na surowiec drzewny stanowiący
Załącznik nr 1 i 2 do niniejszej Decyzji oraz na stroisz i choinki stanowiący Załącznik
nr 3 do niniejszej Decyzji.
§2
Decyzja w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny
dostępna jest na stronie internetowej Nadleśnictwa Suchedniów pod
adresem http://suchedniow.radom.lasy.gov.pl w zakładce Informacje, na tablicy
ogłoszeń w biurze nadleśnictwa oraz we wszystkich kancelariach leśnictw.
§3
W cenniku zawarte są ceny umowne surowca drzewnego pochodzącego z lasów i
zadrzewień stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących pod zarządem PGL
LP Nadleśnictwo Suchedniów.
§4
Przy sprzedaży obowiązują Polskie Normy oparte na klasyfikacji jakościowo –
wymiarowej. Wykaz obowiązujących w PGL LP norm i warunków technicznych
stosowanych przy pomiarze i klasyfikacji surowca drzewnego znajduje się na
stronie http://zilp.lasy.gov.pl/drewno w zakładce Normy.
§5
Ceny drewna zawarte w cenniku, ustalone są dla drewna niekorowanego. W
przypadku drewna stosowego podana cena jest ceną za metr sześcienny. Przeliczenie
z metra przestrzennego następuje przy użyciu obowiązujących w Państwowym
Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Lasy Państwowe współczynników
zamiennych dla drewna mierzonego w stosach. Do cen detalicznych netto dolicza się
podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§6
Nadleśnictwo Suchedniów prowadzi sprzedaż sortymentów drzewnych (grubizny)
pozyskanych kosztem Skarbu Państwa, zerwanych do drogi wywozowej (Loco las po
zrywce) oraz przygotowanych przez nabywcę na powierzchni wskazanej przez
właściwego terytorialnie leśniczego (drobnicy, żerdzi oraz drewna opałowego z
pozyskania pozostałości pozrębowych).
§7
Słownik symboli grup handlowych i odpowiadających im sortymentów:

Kod grupy
handlowej

M
S_OPAL
S_S10
S_S2A
S_S2B_GK

S_S2A_OP
S_ZERDZIE

Opis
Drobnica opałowa (M2)
Drewno opałowe
Drewno kopalniakowe do
mechanicznego przerobu
Drewno stosowe użytkowe do
przemysłowego zastosowania
Drewno stosowe użytkowe z
wyborem do mechanicznego
przerobu. Od średnicy 13cm w
górnym końcu bez kory –
krótkie
Drewno stosowe ogólnego
przeznaczenia S_S2A_OP
Żerdzie

W_STANDARD

Drewno wielkowymiarowe
standard (bez wyboru)

WK_STANDARD

Drewno wielkowymiarowe
kłodowane (bez wyboru)

W_WDP

Drewno wielkowymiarowe
liściaste o obniżonej jakości

Sortyment w grupie
handlowej
M2
S4
S10
S2A

S2B K

S2AP
S3B
WA0 2, WA0 3, WB0
1, WB0 2, WB0 3,
WC0 1, WC0 2, WC0
3, WD 1, WD 2, WD
3
WAK 2, WAK3, WBK
1, WBK 2, WBK 3,
WCK 1, WCK 2,
WCK 3, WDK 1,
WDK 2, WDK 3
WDP 1, WDP 2,
WDP 3

§8
Transport zakupionego drewna, stroiszu i choinek oraz czynności załadunkowe
organizowane są przez Kupującego i na jego koszt.
§9
Przy żądaniu przez nabywcę drewna o specjalnych wymaganiach jakościowych i
wymiarowych stosuje się dopłatę w wysokości 30% do jednostkowej ceny netto
określonej w cenniku.
§ 10
Ewentualne reklamacje surowca drzewnego nabytego w drodze sprzedaży detalicznej
będą rozpatrywane zgodnie z Decyzją nr 161 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia Zasad
rozpatrywania reklamacji na drewna w PGL LP (znak: ZM.800.12.2019), dostępną pod
adresem: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
§ 11
Z dniem wprowadzenia powyższego, traci moc dotychczasowy cennik detaliczny na
surowiec drzewny określony Decyzją nr 3 Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów z
dnia 29.01.2020r.

Otrzymują:
N, Z, K, S, NN, ZG, ZL, KF, NS, NK -a/a

