
Regulamin sprzedaży sadzonek w Babiogórskim Parku Narodowym 

,,Regulamin sprzedaży  sadzonek w Babiogórskim Parku Narodowym", zwany dalej 

Regulaminem, określa warunki i zasady sprzedaży sadzonek. 

I. Zasady ogólne dotyczące sprzedaży sadzonek 

1. Sprzedaży sadzonek dokonuje się w Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego, 

Zawoja 1403, 34-222 Zawoja w formie gotówkowej lub w formie płatności przelewem 

na rachunek bankowy Babiogórskiego Parku Narodowego na podstawie dokumentu 

wystawionego przez leśniczego O.O. Cyl o nazwie „Dane do sprzedaży”.  

2. Ceny sadzonek w sprzedaży oraz niniejszy Regulamin wprowadzone są Zarządzeniem 

Dyrektora Parku i mogą ulegać zmianie w ciągu roku. 

3. Aktualny Regulamin sprzedaży sadzonek w Babiogórskim Parku Narodowym wraz z 

cennikiem sadzonek znajduje się na stronie internetowej BgPN www.bgpn.pl. 

4. Sprzedaż dotyczy sadzonek produkowanych na szkółce leśnej „Fickówka”.  

5. Sprzedaż sadzonek objętych cennikiem jest możliwa do wyczerpania puli sadzonek 

przeznaczonych do sprzedaży. 

6. Możliwa jest sprzedaż hurtowa przy zakupie minimum 1 000 sztuk sadzonek.  

7. Obowiązują polskie normy klasyfikacji i pomiarów sadzonek.  

8. Upoważniony Leśniczy  jest zobowiązany do wydania sadzonek po uiszczeniu opłaty 

przez nabywcę w wysokości 100% wartości sadzonek.  Dokumentem potwierdzającym 

zapłatę jest faktura wystawiona przez Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi.  

9. Sprzedaż oraz wydanie sadzonek odbywa się po uprzednim, minimum jednodniowym, 

telefonicznym uzgodnieniu terminu z leśniczym O.O. Cyl/pracownikiem ds. hodowli 

lasu w terminach:  

 od 1 maja do 31 maja,  

 od 15 września do 15 października.  

10. Powyższe terminy sprzedaży oraz wydania sadzonek mogą ulec zmianie w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

11. Warunki sprzedaży sadzonek:  

 podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz uiszczenie opłaty za 

sadzonki,  

 odbiór osobisty sadzonek po otrzymaniu faktury na zakup sadzonek, 

 samodzielny załadunek na środek transportowy zakupionych sadzonek przez 

nabywcę.  

II. Zasady szczegółowe dotyczące sprzedaży sadzonek  

1. Przy sprzedaży sadzonek obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 

lutego 2OO4r. (Dz.U z 2004 nr 31 poz.272) w sprawie szczegółowych wymagań, jakie 

powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy. 

2. Sadzonki przeznaczone do sprzedaży są w doniczkach foliowych i będą wskazane do 

odbioru ze szkółki leśnej.  

3. Sadzonki nie objęte cennikiem nie mogą  być przedmiotem handlu. 



4. Babiogórski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się jakości 

nieodebranego w wyznaczonym terminie materiału sadzeniowego, jego utratę lub 

uszkodzenie. 

5. Sprzedaż sadzonek może odbywać się po spełnieniu poniższych warunków:  

 przed odbiorem sadzonek nabywca weryfikuje ich ilość i jakość, a następnie 

podpisuje oświadczenie wg wzoru (załącznik nr 1), 

 nabywca lub osoba przez niego upoważniona dokonuje odbioru ilościowego oraz 

jakościowego sadzonek na gruncie w miejscu ich wydania. Po odbiorze ilościowym i 

jakościowym w momencie wydania sadzonek i potwierdzeniu ich przyjęcia, 

reklamacje ilościowe i jakościowe nie będą rozpatrywane.  

 


