Decyzja nr 2/2022
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan
z 24 stycznia 2022 roku
w sprawie wprowadzenia cen na drewno do sprzedaży detalicznej
w Nadleśnictwie Kościan
Znak sprawy: ZG.805.1.2022 ZG.805.1.2022
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2021.1275) 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 roku w
sprawie nadania statutu PGL LP, mając na względzie § 4 ust. 6 Zarządzenia
nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 w
sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 oraz pisma Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Poznaniu z dnia 5 stycznia
w sprawie cenników dla sprzedaży detalicznej na 2022 rok
(znak spr.: ED.805.3.2022).
ustalam co następuje:
§1.
Wprowadzam ceny detaliczne sprzedaży drewna, pozyskanego kosztem Skarbu
Państwa (PKS) przygotowane na bazie EXW (Ex Works) Incoterms 2010 przy drodze
leśnej wywozowej, jak również pozyskanego kosztem nabywcy (PKN) - w drodze
samowyrobu, na warunkach loco las.
Ceny drewna PKS oraz PKN zawarte są w załączniku nr 1 stanowiącym integralną
część niniejszej Decyzji.
Wersja skrócona cennika stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Decyzji.
§2.
Wprowadzam ceny detaliczne sprzedaży choinek. Ceny zawarte są w załączniku nr 2
stanowiącym integralną część niniejszej Decyzji.
§3
Powyższe ceny dotyczą drewna pozyskanego zgodnie z obowiązującymi w PGL
warunkami technicznymi.
§4.
Ceny dla drewna oferowanego do sprzedaży wyrażone są w złotych za 1 m3.
Ceny brutto zawierają podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

§5.
Wprowadzam do stosowania w Nadleśnictwie Kościan regulamin sprzedaży
detalicznej drewna stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.
§6.
Niniejszy cennik dla sprzedaży detalicznej nie stanowi oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.
§7.
Okres obowiązywania Decyzji od 24 stycznia 2022 roku do odwołania.
§8.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Decyzji traci ważność Decyzja nr 1/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan z dnia 18 stycznia 2021 r.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Kościan
Maciej Cudak
/podpisano elektronicznie/
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