
Starosta Siedlecki 

 

Siedlce, dnia 18.12.2017 r. 

 

D.3150.1.2017 

 

OGŁOSZENIE   

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących 

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego w ilości około 220 m
3
 (w większości 

drewno liściaste-mieszane), sklasyfikowanego jako drewno opałowe w grupie S4. 

 

I. Osoby zainteresowane zakupem drewna mogą dokonać jego oględzin w terminie od dnia 

19.12.2017 r.  do dnia 17.01.2018 r. w godzinach od 9
00

 do 14
00

, w miejscu jego składowania, tj. na 

terenie nieruchomości Powiatu Siedleckiego położonej w Broszkowie Gmina Kotuń, 

ul. Warszawska 186 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panem Radosławem Kosylem 

tel. 512 195 506 lub Panem Leszkiem Trębickim, tel. 25 644 75 13 wew. 186. 

II. Wysokość ceny sprzedawanego drewna opałowego w grupie S4:  

 cena sprzedaży bez względu na gatunek drewna wynosi 124,20 zł brutto za 1 m
3
 drewna. 

III. Warunkiem uczestnictwa w zakupie drewna jest: 

 złożenie wniosku o jego zakup. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu. 

IV. Termin i miejsce złożenia wniosku o zakup drewna: 

 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, pokój Nr 7, w terminie 

od dnia 19.12.2017 r.   do dnia 17.01.2018 r. 

V. Inne informacje dotyczące sprzedaży drewna: 

1. Treść ogłoszenia o sprzedaży wraz z załącznikami (regulaminem sprzedaży, wzorem wniosku 

o zakup drewna oraz wzorem umowy kupna-sprzedaży) dostępne są na Tablicy Ogłoszeń 

w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 oraz na stronie 

www.bip.powiatsiedlecki.pl w zakładce „SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA”, a ogłoszenie 

o sprzedaży w prasie – Tygodnik Siedlecki. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1 - Regulamin sprzedaży wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

          S T A R O S T A 

            

            Dariusz  Stopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bip.powiatsiedlecki.pl/


Załącznik Nr 1 do 

Ogłoszenia o sprzedaży drewna 

 

Siedlce, dnia 18.12.2017 r. 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY 

drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych 

Powiatu Siedleckiego  

§ 1 

1. Regulamin sprzedaży drewna opracowano w oparciu o zasady gospodarki drewnem pozyskanym z 

wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego 

stanowiące załącznik do Uchwały nr 136/259/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22.05.2017 

r. 

2. Niniejszy  regulamin  określa zasady sprzedaży drewna wymienionego w § 2, sprzedawanego przez 

Powiat Siedlecki. 

§ 2 

1. Przedmiotem sprzedaży jest drewno pozyskane z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych 

dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego w ilości około 220 m
3
 (w większości drewno liściaste-

mieszane). 

2. Drewno zostało sklasyfikowane jako drewno opałowe w grupie S4. 

3. Cenę sprzedaży drewna S4 bez względu na gatunek drewna ustalono w wysokości 124,20 zł brutto 

za 1 m
3
 drewna. 

§ 3 

1. Sprzedaż drewna ma formę sprzedaży publicznej na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

2. Osoby zainteresowane zakupem drewna mogą dokonać jego oględzin w terminie od dnia 

19.12.2017 r. do dnia 17.01.2018 r., w godzinach od 9
00

 do 14
00

, w miejscu jego składowania, tj. na 

terenie nieruchomości Powiatu Siedleckiego położonej w Broszkowie Gmina Kotuń, 

ul. Warszawska 186 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą, o której mowa 

w § 6 b). 

3. Warunkiem uczestnictwa w zakupie drewna jest złożenie wniosku o jego zakup w kancelarii 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, pokój Nr 7, w terminie od dnia 

19.12.2017 r. do dnia 17.01.2018 r. . Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

4. Osoby składające wnioski o zakup drewna akceptują niniejszy regulamin, stan drewna oraz warunki 

umowy, o której mowa w § 4. 

5. Wnioski o zakup drewna będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu w Siedlcach wg kolejności 

(daty) ich wpływu do kancelarii Starostwa, o której mowa w ust. 3, aż do wyczerpania zapasów, 

o których mowa w § 2 ust. 1.  

6. Złożenie wniosku jest równoznaczne z przystąpieniem do zakupu drewna na warunkach 

określonych w ogłoszeniu o sprzedaży drewna, niniejszym regulaminie oraz wniosku o zakup 

drewna. 

§ 4 

Osoba zainteresowana nabyciem drewna, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji 

o pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosku przez Zarząd Powiatu w Siedlcach, powinni zawrzeć 

umowę kupna-sprzedaży (Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu) oraz dokonać zapłaty faktury 

VAT, wystawionej przez Powiat Siedlecki na kwotę równą iloczynowi ilości drewna wskazanego 

we wniosku i ceny za m
3
 drewna wskazanej § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu, przelewem na nr 

konta podany w fakturze VAT. 

 

 

 

 



§ 5 

1. Wydanie drewna Nabywcy nastąpi w ustalonym przez obie strony terminie po zapłaceniu ceny 

nabycia, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zapłaty faktury VAT wystawionej przez 

Powiat Siedlecki. 

2. Nabywca odbierze drewno z miejsca jego składowania, wskazanego w § 3 ust. 2. 

3. Podczas wydawania zakupionego drewna obmierzeniu podlega długość kłody drewna oraz jego 

średnica łącznie z korą w połowie długości. Wymiary te służą wyliczeniu ilości zakupionego 

drewna w m
3
. 

4. Wszelkie koszty związane z odbiorem drewna, ponosi Nabywca.  

5. Cięcie, załadunek i transport kupionego drewna leży po stronie Nabywcy. 

6. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za bhp i ppoż. podczas prac wymienionych w ust. 5. 

§ 6 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie: 

a) wystawienia dokumentów sprzedaży jest Pan Mariusz Soszyński, tel. 25 633 95 13 wew. 132, 

b) odbioru drewna jest Pan Radosław Kosyl tel. 512 195 506 

                        lub Pan Leszek Trębicki, tel. 25 644 75 13 wew. 186. 

§ 7 

Treść ogłoszenia o sprzedaży wraz z załącznikami (regulaminem sprzedaży, wzorem wniosku o zakup 

drewna oraz wzorem umowy kupna-sprzedaży) dostępne są na Tablicy Ogłoszeń w Siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 oraz na stronie www.bip.powiatsiedlecki.pl 

w zakładce „SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA”, a ogłoszenie o sprzedaży w prasie – Tygodnik 

Siedlecki. 

 

 

 

 

S T A R O S T A 

            

            Dariusz  Stopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bip.powiatsiedlecki.pl/


Załącznik Nr 1 

do Regulaminu sprzedaży drewna 

pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych Powiatu Siedleckiego 

 

Siedlce, dnia ……………………….. 

……………………………………. 

……………………………………. 
              (imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

……………………………………. 

……………………………………. 
                                      (adres) 

tel. …………………………………. 

Zarząd Powiatu w Siedlcach 

 

 

 

 

 

Wniosek  

na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych Powiatu Siedleckiego 

 

 

 

Wnioskuję o zakup drewna sklasyfikowanego jako drewno opałowe S4 w ilości ………… m
3
, 

w cenie sprzedaży bez względu na gatunek drewna w wysokości 124,20 zł brutto za 1 m
3
 drewna. 

 

 

 

……………...……………………………………. 
                                            (czytelny podpis Wnioskodawcy lub osoby działającej w jego imieniu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Regulaminu sprzedaży drewna 

pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg 

powiatowych Powiatu Siedleckiego 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY  

 

zawarta w dniu  ………………….. 2017 r. w  Siedlcach,  pomiędzy: 

Powiatem Siedleckim, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, NIP 821-25-46-021, zwanym dalej 

Sprzedającym reprezentowanym przez:  

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

a 

  ……………………………………………………………………………………………….....  

 zwanym/ą w treści umowy Nabywcą, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………... 

została zawarta umowa  o następującej treści:  

§ 1 

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących 

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego w ilości ……… m
3
, sklasyfikowanego 

zgodnie z klasyfikacją jakościowo-wymiarową surowca drzewnego jako drewno opałowe w grupie S4 

(w większości drewno liściaste-mieszane). 

§2 

1. Sprzedający sprzedaje, a Nabywca kupuje wymienione w § 1 niniejszej umowy drewno bez 

względu na gatunek drewna w cenie 124,20 zł brutto za 1 m
3
 drewna.  

2. Nabywca oświadcza, że znany jest mu stan drewna określonego w § 1 niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Nabywca drewna wymienionego w § 1 zapłaci Sprzedającemu …………………… zł brutto 

(słownie: ………………………………… zł brutto).  

2. Nabywca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy ureguluje należność za przedmiotowe 

drewno przelewem na nr konta podany w fakturze VAT. 

§ 4 

Wydanie drewna Nabywcy nastąpi w ustalonym przez obie strony terminie po zapłaceniu ceny 

nabycia, o której mowa w § 3, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zapłaty faktury VAT 

wystawionej przez Powiat Siedlecki. 

§ 5 

1. Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy obciążają Nabywcę. 

2. Cięcie, załadunek i transport kupionego drewna leży po stronie Nabywcy. 

3. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za bhp i ppoż. podczas prac wymienionych w ust. 2. 

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 8 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.  

 

 

          Sprzedający       Nabywca     

 

 .......................................    .......................................... 


