Poznań, 27.03.2019 r.
Komunikat
dotyczący sprzedaży surowca dębowego w Nadleśnictwach Krotoszyn oraz
Taczanów w sytuacji pogarszającego się stanu sanitarnego lasu.

W następstwie oddziaływania przez czynniki klimatyczne, w drzewostanach
dębowych w Nadleśnictwach Krotoszyn oraz Taczanów doszło do zdarzeń
nadzwyczajnych polegających na masowym wystąpieniu szkodników owadzich i
grzybów patogenicznych, a w konsekwencji wydzielania się posuszu.
Lasy Państwowe zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zapisów
Instrukcji Ochrony Lasu oraz wydanych zarządzeń wewnętrznych zmierzających do
utrzymania właściwego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu. W drzewostanach
opanowanych przez owady jednym z najistotniejszych działań jest wywóz drewna z
lasu przed wylotem chrząszczy.
Biorąc powyższe pod uwagę, niezbędne jest podjęcie następujących działań:



Pełna realizacja harmonogramów za pierwszy kwartał 2019 r.,
Umowy konsolidowane, porozumienia zawarte pod koniec kwartału przejęły
prawa i obowiązki umów pierwotnych - PRZEJMUJĄ RÓWNIEŻ TAKĄ SAMĄ
REALIZACJĘ HARMONOGRAMÓW – przedłużone będą maksymalnie do
końca kwietnia,
 Indywidualne rozpatrywanie sytuacja każdego klienta,
 Przyspieszenie realizacji harmonogramów z pozostałych kwartałów,
 Zmiana geografii zakupów – przeniesienie umów dębowych do w/w Nadleśnictw
z innych jednostek RDLP w Poznaniu oraz po uzgodnieniach z innych RDLP,
 Rozpatrywanie reklamacji niezwłocznie po zgłoszeniu,
 Wystawianie drewna, które nie znajdzie nabywcy w wyniku standardowej
sprzedaży na aukcje e-drewno z krótkim terminem odbioru,
 Możliwość rezygnacji z odbioru surowca dębowego przez odbiorcę do końca
pierwszego kwartału, z powołaniem się na „siłę wyższą”, bez naliczenia kary
umownej przez nadleśnictwo będące stroną umowy. Drewno z rezygnacji
będzie kierowane do sprzedaży w aplikacji „e-drewno”.
Realizacja wskazanych działań pozwoli na utrzymanie podaży drewna dębowego w
kolejnych latach na podobnym do obecnego poziomie, zapewniając jednocześnie
właściwy stan zdrowotny drzewostanów.

Sprawę prowadzi:
Drewnem,

Tadeusz Konieczny - Główny Specjalista SL w Wydziale Gospodarki Drewnem,

Wydział Gospodarki

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60–959 Poznań
tel.: +48 61 66-84-400, fax: +48 61 66-84-410, e-mail: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl

www.poznan.lasy.gov.pl

Mając powyższe na uwadze, w przypadku wyrażenia woli rezygnacji z odbioru drewna
lub przyspieszenie realizacji harmonogramów na kolejne kwartały, zwracamy się z
prośbą o bezpośredni kontakt do właściwych nadleśnictw.

podpisano elektronicznie
Jacek Kokociński
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
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