Zarządzenie nr 10/2021
Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego
z dnia 02 marca 2021 r.
w sprawie obrotu gospodarczego surowcem własnego pochodzenia
Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020
r. poz. 55 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministra z dnia 9 września 1993 r. w sprawie
utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 86, poz. 399), zarządzam co następuje:
§1
Surowiec drzewny pozyskany i zerwany kosztem nabywcy lub kosztem własnym BbPN
w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) w ramach zabiegów ochronnych oraz biomasa z
zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach nieleśnych pozyskana kosztem własnym BbPN,
może być przedmiotem obrotu gospodarczego z przeznaczeniem na potrzeby własne Parku lub
na sprzedaż.
§2
Dyrektor BbPN:

1) ustala cennik cen minimalnych na surowiec (zał. nr 1);
2) zatwierdza transakcję sprzedaży sortymentów nie ujętych w cenniku;
3) umożliwia w uzasadnionych przypadkach, sprzedaż surowca poniżej cen minimalnych
określonych w cenniku.
§3
1. Dyrektor BbPN zatwierdza przedstawiony przez Kierownika Ośrodka Wdrażania Działań
Ochronnych plan rozchodu drewna na dany rok obrotowy.
2. Wyboru odbiorców hurtowych dokonuje się zgodnie z regulaminem przetargowej sprzedaży
surowca (zał. nr 2).
3. Sprzedaż dla odbiorców wyłonionych w ramach przetargu organizują i prowadzą
konserwatorzy obwodu i obrębów ochronnych wraz z Działem Finansowo - Księgowym.
§ 4.
Sprzedaż gotówkową surowca dla ludności lokalnej poprzez negocjowanie cen organizują
i prowadzą:

1) konserwatorzy obwodu i obrębów ochronnych o wartości do 20 000 zł/miesiąc;
2) dyrektor BbPN – surowiec każdej wartości.
§ 5.
Konserwatorzy obwodu i obrębów ochronnych przekazują do Działu Finansowo – Księgowego
dokumentację sprzedaży surowca z danego miesiąca najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca.
§ 6.
Dział Finansowo - Księgowy prowadzi ewidencję wszystkich transakcji sprzedaży surowca,
z których na koniec roku przedstawia dyrektorowi BbPN zbiorczą informację.
§7
1. Sprzedaż surowca z BbPN, nie podlega przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.).
2. Traci moc zarządzenie nr 15/2018 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia
27 czerwca 2018 roku.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.03.2021 roku.

Załączniki:
1. Cennik cen minimalnych, bez VAT, na surowiec drzewny wg KJW loco las w zł za m 3/mp
w korze oraz biomasę w zł za t obowiązujący od 02.03.2021 r. w Biebrzańskim Parku
Narodowym.
2. Regulamin przetargowej sprzedaży surowca w Biebrzańskim Parku Narodowym.
Dyrektor: Artur Wiatr
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