Nadleśnictwo Nidzica
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr
Nadleśniczego

Nadleśnictwa

Nidzica

z

dnia

8.05.2020 r.

Regulamin i zasady sprzedaży bezpośredniej tusz zwierzyny pozyskanej
w OHZ Nadleśnictwa Nidzica.

I.

Organizacja sprzedaży
1. Sprzedaż bezpośrednia tusz zwierzyny prowadzona jest zgodnie z przepisami
prawa i wytycznymi Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy.
2. Sprzedaż bezpośrednia tusz obejmuje wytrzewione, nieskórowane, świeże tusze
zwierząt łownych, pozyskanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa
Nidzica, obwody łowieckie 300,320.
3. Ważenia dokonuje prowadzący punkt sprzedaży bezpośredniej w obecności
kupującego.
4. Tusze dzików podlegają badaniu w kierunku obecności larw włośni przez lekarza
weterynarii, a następnie po uzyskaniu wyniku wykluczającego obecność włośni,
przeznaczane są do sprzedaży bezpośredniej. Do ceny tuszy dzika dolicza się
opłatę za badanie. W przypadku stwierdzenia obecności larw włośni w tuszy dzika,
obowiązuje postępowanie zgodne z decyzją lekarza weterynarii.
5. Próbki mięsa przeznaczone do badań weterynaryjnych zostają oznakowane
znacznikiem o tym samym numerze co tusza.
6. Do sprzedaży bezpośredniej przeznacza się tusze zwierząt łownych, które przed
odstrzałem nie wykazywały oznak nietypowego zachowania, odstrzelone zostały w
miejscu, co do którego nie ma podejrzeń o skażenie środowiska, po dokonaniu
oględzin tuszy nie stwierdzono występowania nietypowych cech, mających wpływ
na zdrowie konsumenta.
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II.

Realizacja sprzedaży
1. Punkt sprzedaży bezpośredniej Nadleśnictwa Nidzica: OHZ Nidzica, Koniuszyn 7,
13-100 Nidzica
2. Sprzedaż tusz prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 -14:00
3. Tusze zwierzyny można nabyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży, po
wcześniejszym złożeniu zamówienia.
4. Zamówienie można złożyć pisemnie na adres siedziby Nadleśnictwa Nidzica, ul.
Dębowa 2A 13-100 Nidzica lub na adres e-mail: nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl oraz
telefonicznie pod nr.: 89625-90-70
5. Zamówienie powinno zawierać: dane zamawiającego (imię, nazwisko, telefon, NIPw przypadku firm), gatunek, ilość sztuk zamawianej zwierzyny.
6. Po złożeniu zamówienia klient drogą telefoniczną otrzymuje informacje o możliwości
zrealizowania zamówienia. W przypadku większej liczby klientów obowiązywać
będzie kolejność nadesłanych zamówień. Odbiór tuszy nastąpi po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu. W przypadku nieodebrania zamówionej tuszy w umówionym
terminie tusza zostaje sprzedana następnemu w kolejce klientowi.
7. Sprzedaż detaliczna tusz odbywa się w OHZ Nidzica, Koniuszyn 7, 13-100 Nidzica.
Płatność za kupowane tusze jest realizowana gotówkowo w OHZ Nidzica,
Koniuszyn 7,13-100 Nidzica. Dowodem sprzedaży detalicznej jest oryginał
paragonu fiskalnego wręczany kupującemu. Na żądanie zgłoszone w chwili zakupu
Nabywca prowadzący działalność gospodarczą i posiadający NIP może otrzymać
fakturę VAT w biurze Nadleśnictwa Nidzica . Następuje to po uprzednim okazaniu
kopii protokołu ważenia i rozliczenia tuszy zwierzyny z punktu sprzedaży
bezpośredniej Nadleśnictwa Nidzica. Nie wystawia się takiemu Nabywcy paragonu.
8. Wydanie tuszy następuje po uregulowaniu należności.
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III.

Ceny sprzedaży tusz
1. Ceny tusz wprowadzane są decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Nidzica.

IV.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo łowieckie.
2. Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży bezpośredniej tusz w Nadleśnictwie
Nidzica udziela referent ds. obrotu drewnem, tel. 89625 75 07.
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