Nadleśnictwo Chojna
DECYZJA nr 01/2022
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna z dnia 07 stycznia 2022 roku
w sprawie ustalenia cen detalicznych na I półrocze 2022 rok.
Znak: ZG.801/1/2022
Na podstawie Art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity
Dz.U. 2021.poz.1275), z późniejszymi zmianami oraz § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Zarządzenie nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r.), w oparciu
o Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
22 września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 (Znak: ZM.800.4.2021), pismo RDLP
w Szczecinie z dnia 30.12.2021 r. (Znak: EM.805.6.2021) w sprawie tworzenia cennika
detalicznego na I półrocze 2022 r. oraz Regulaminu sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie
Chojna z dnia 13 lipca 2021 r. , postanawiam co następuje:
Ustalam ceny detaliczne netto na surowiec drzewny na warunkach loco las przy drodze
wywozowej, w wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 2.










Ceny wyszczególnione w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Decyzji są cenami służącymi
do prowadzenia sprzedaży detalicznej.
Sprzedaż detaliczną prowadzimy w oparciu o REGULAMIN Sprzedaży Detalicznej Drewna
w Nadleśnictwie Chojna – Załącznik Nr. 3.
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.
Przy sprzedaży detalicznej obowiązuje zapłata gotówkowa, bezgotówkowa (terminal płatniczy)
oraz przelew bankowy.
Termin ważności asygnaty ustala się na 14 dni od daty wystawienia (przedłużenia).
Zobowiązuję do umieszczenia aktualnego cennika detalicznego na tablicy ogłoszeń w biurze
Nadleśnictwa, w poszczególnych Leśnictwach oraz na stronie internetowej i BIP-u.
Decyzja niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą
od dnia 01.01.2022 r.
Z dniem 01 stycznia 2022 roku traci moc Decyzja Nr 17/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku
Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna.
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