
Aneks nr 2 do Załącznika nr 1 

do Decyzji 

Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych nr 237     

z 08.09.2017 r. 

 

Oświadczenie  

 

 

Ja …………………………………………………………………………… niżej podpisany/a, 

reprezentujący/a podmiot …………………………………...………………………...………..,  

z siedzibą mieszczącą się pod adresem: …………………………………………………….….  

respektując postanowienia Rozdziału VIII Podrozdziału II zarządzenia nr 46 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku oraz decyzji zarządczych 

dotyczących procedury oznaczania surowca pod względem przyszłych nabywców na rynku dla 

rozwoju w 2017 roku,  oświadczam, że przystępując dobrowolnie do procedury o jakiej mowa 

w  § 19, pkt 5 Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 

2017 r. oraz Ustalenie 2 pkt. 1 Załącznika nr 1 do Decyzji nr 237 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych z dnia 8 września 2017 r.   

1) godzę się na to, aby ilość drewna, o nabycie której będę mógł/mogła zabiegać w 

nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych 

nabywców dedykowanej do podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju, 

wyliczona zostanie w oparciu o zatwierdzone moce przerobowe, pomniejszone o zakupy 

drewna dokonane w etapie zasadniczym procedury oznaczania surowca drzewnego pod 

względem przyszłych nabywców na rynku dla rozwoju w 2017 roku oraz dogrywce w tej 

procedurze. W odniesieniu do podmiotów, które w roku 2017 korzystały z tzw. praw 

nabytych, pomniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie dokonywane 

w odniesieniu do ilości drewna, ustalonej w wykonaniu § 3 ust.4. Decyzji nr 45 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lutego 2017 r.,   

2) godzę się na to, że surowiec nabyty w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca 

drzewnego pod względem przyszłych nabywców dedykowanej do podmiotów operujących 

w roku 2017 na rynku dla rozwoju będzie pochodzić z pozyskania na terenach, na których 

wystąpił w dniach 11 i 12 sierpnia 2017 roku stan siły wyższej spowodowany klęską 

żywiołową. 

3) w razie nabycia z Lasów Państwowych surowca drzewnego w nadzwyczajnej procedurze 

oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców dedykowanej do 

podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju, nie będzie on przedmiotem 

cesji; 

4) drewno nabyte w nadzwyczajnej procedurze oznaczania surowca drzewnego pod 

względem przyszłych nabywców dedykowanej do podmiotów operujących w roku 2017 

na rynku dla rozwoju będzie używane do przerobu z wykorzystaniem własnego 

przedsiębiorstwa, chyba że odsprzedaż tego drewna, z należycie umotywowanych 

względów oraz po cenach nabycia powiększonych, co najwyżej o koszty nabycia, będzie 

komunikowana przez składającego oświadczenie za pośrednictwem Portalu;  

5) godzę się na to i liczę się z tym, że w wyniku postępowania w nadzwyczajnej procedurze 

oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców dedykowanej do 



podmiotów operujących w roku 2017 na rynku dla rozwoju, mogę nie nabyć surowca w 

ilości odpowiadającej możliwemu poziomowi zakupów na tym rynku; 

6) poddam się działaniom kontrolingowym, o których mowa w decyzji nr 45 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych (znak: ZM.800.12.2017) z dnia 15 lutego  2017 r. w 

sprawie dalszej konkretyzacji uszczegóławiającej postępowanie na rynku dla rozwoju (…). 

 

 

 

…………….…………………………………….. 

(podpis i pieczęć przedsiębiorcy) 


