
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 447/1470/21 

Prezydenta Miasta Koszalina 

z dnia 16.06.21 

 

 

Warunki sprzedaży – kupna sortymentów drzewnych na rzecz klientów detalicznych 

 

 

1. Sprzedaż sortymentów drzewnych na rzecz klientów detalicznych prowadzona jest w siedzibie Zarządu 

Dróg i Transportu w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24, 75-815 Koszalin, w każdy dzień roboczy 

od godz. 7.00 do godz. 15.00. 

2. Sprzedaży sortymentów drzewnych dokonuje się na podstawie podania kierowanego do Zarządu Dróg 

i Transportu w Koszalinie, na adres korespondencyjny lub e-mail: sekretariat@zdit-koszalin.pl 

i na warunkach cennika sortymentów drzewnych, obowiązującego w dniu sprzedaży. 

3. Dowodem sprzedaży detalicznej sortymentów drzewnych jest faktura VAT wystawiana na Kupującego 

na podstawie protokołu odbioru drewna.  

4. Kupujący dokonuje zapłaty za zakupiony surowiec drzewny przelewem na rachunek bankowy wskazany 

w wystawionej przez ZDiT w Koszalinie fakturze.  

5. Wydanie (przekazanie) surowca drzewnego Kupującemu następuje po dokonaniu przez niego zapłaty 

wystawionej faktury VAT za sortyment drzewny. Z chwilą przekazania surowca drzewnego 

na Kupującego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia (części lub całości zakupionego surowca 

drzewnego, w tym pogorszenie stanu jakościowego) oraz odpowiedzialność za surowiec drzewny  

i wydatki z nim związane. 

6. Kupującego obowiązuje termin wywozu surowca drzewnego (z miejsca składowania) do 14 dni.  

W razie braku możliwości wywozu zakupionego surowca drzewnego w wyznaczonym terminie, 

Kupujący winien zgłosić ten fakt do ZDiT w Koszalinie przed upływem wskazanego terminu, w celu 

ustalenia nowego terminu. 

7. W przypadku niezrealizowania wywozu surowca drzewnego iglastego z lasu, z winy Kupującego 

w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie (w okresie między 15 marca a 15 października), Kupujący 

ponosi koszty związane z zabezpieczeniem surowca drzewnego przed rozwojem owadzich szkodników 

lasu. 

8. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży jednorazowo partii danego rodzaju drewna 

wielkowymiarowego (w tym drewna specjalnego w klasach jakości A1, B1, C1) w ilości przekraczającej 

50 m3 w danym sortymencie, może być zorganizowany przetarg, zapytanie o cenę lub licytacja drewna. 
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