
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 

Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi z dnia 08.10.2020 r. w 

sprawie wprowadzenia cennika na drewno. 

Na podstawie art. 8d, art.8e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody z 

późniejszymi zmianami (DZ.U z 2020 poz. 55) zarządzam co następuje: 

1. Z dniem 08.10.2020 r. wprowadzam do stosowania niniejsze zarządzenie z minimalnymi 
cenami detalicznymi i hurtowymi na drewno wg. klasyfikacji jakościowo - wymiarowej 
zgodnie z niżej przedstawionym zestawieniem zwanym „cennikiem”. 

2. Cennik  

Lp. Sorty
ment 

Klasa 
wymiaro

wa 
j.m. 

Ceny netto w 
złotych dla 
odbiorców 

detalicznych. 
Drewno 
iglaste i 
liściaste 
miękkie1 

Ceny netto 
w złotych 

dla 
odbiorców 
hurtowych. 

Drewno 
iglaste i 
liściaste 
miękkie1 

Ceny netto w 
złotych dla 
odbiorców 

detalicznych. 
Drewno 
liściaste 
twarde2 

Ceny netto 
w złotych 

dla 
odbiorców 
hurtowych. 

Drewno 
liściaste 
twarde2 

Uwagi 

1 WA0 2 m3 500 430 520 460  

2 WA0 3 m3 650 580 650 560  

3 WB0 1 m3 400 330 280 240  

4 WB0 2 m3 450 380 350 310  

5 WB0 3 m3 500 430 450 410  

6 WC0 1 m3 340 270 220 190  

7 WC0 2 m3 390 320 280 250  

8 WC0 3 m3 460 390 350 320  

9 WD 1 m3 280 220 200 170  

10 WD 2 m3 310 250 220 190  

11 WD 3 m3 340 280 250 220  

12 S1  m3 240  200   

13 S2a  m3 190 150 150  

średnica 
górna 

minimu
m 10 

cm bez 
kory 

14 S2b  m3 250 220 220  

średnica 
górna 

minimu
m 15 

cm bez 
kory 

  



15 S2op  m3 210 170 170  

średnica 
górna 

minimu
m 10 

cm bez 
kory 

16 S3b 1 m3 210  140   

17 S3b 2 m3 220  140   

18 S3b 3 m3 240  140   

19 S4  m3 95  130   

20 S4  m3 75  100  

samowy
rób za 
zgodą 

Dyrektor
a BgPN 

21 M1  m3 50  70  samowy
rób 

22 M2  m3 45  65  
Samow
yrób i 

odpady 
zrębowe 

23 S4  m3 1  1  Serwitut 
24 M1  m3 1  1  Serwitut 
25 M2  m3 1  1  Serwitut 

1Liściaste miękkie: wierzba, topole i inne gatunki 
2Liściaste twarde: olcha, jarzębina, wiąz, jesion, buk, dąb, grab, brzoza, akacja, jawor 

3. Postanowienia: 
1) Cennik obejmuje ceny drewna sprzedawanego ze składnic wywozowych (loco - skład 

po zrywce). 
2) W przypadku sprzedaży grubizny loco-las od ceny drewna odlicza się zryczałtowane 

koszty zrywki w wysokości 56 zł/m3 netto. 
3) Przy sprzedaży drewna korowanego do ceny nie dolicza się żadnych dodatkowych 

kosztów. 
4) Przy wyborze lub żądaniu sortymentów o specjalnych wymaganiach każdorazowo 

ustala się ceny umowne. 
5) Sortymenty nie objęte wyżej wymienionym cennikiem sprzedawane będą po cenach 

umownych. 
6) Przy braku ceny dla odbiorców hurtowych stosuje się cenę jak dla odbiorców 

detalicznych. 
7) Ceny są cenami netto bez podatku VAT. 

4. Cennik ustalany jest na podstawie analizy cen drewna w sąsiednich nadleśnictwach oraz 
aktualnej sytuacji rynkowej. 

5. Cennik dla „odbiorców detalicznych" dotyczy jednorazowych zakupów gotówkowych 
drewna o wartości brutto (z podatkiem VAT) do 14000,00 zł.  

6. Cennik dla „odbiorców hurtowych" stosuje się do nabywców, którzy zakupią co najmniej 
100 m3 drewna i zawarta została z nimi umowa. Dotyczy on również zakupu 



jednorazowego, którego wartość brutto liczona według cennika „odbiorców hurtowych" 
przekracza 14000,00 zł. 

7. Odbiór drewna następuje po uregulowaniu należności, chyba że umowa stanowi inaczej.  
8. W uzasadnionych przypadkach (np. brak możliwości zbytu drewna po ustalonych 

cenach) dopuszcza się możliwość obniżenia cen drewna, po przeprowadzeniu negocjacji 
z nabywcą, co zostanie pisemnie udokumentowane. 

9. Negocjacje z nabywcą w przedmiocie ceny przeprowadza komisja w składzie trzech 
osób powołanych przez Dyrektora. 

10. Wynegocjowaną cenę zatwierdza Dyrektor. 
11. Z dniem 08.10.2020r. traci moc Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Babiogórskiego Parku 

Narodowego z dnia 01.06.2020r.  

ZATWIERDZAM 


