
Ułęż, dnia 09 maja 2017 r. 
 

 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA 

 

 

I. Wójt Gminy Ułęż zgodnie z Zarządzenia Nr 11/17 z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie 

określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących 

własnością lub w zarządzie Gminy Ułęż podaje do publicznej wiadomości informację, że 

Gmina Ułęż posiada do sprzedaży drewno: 

   

Nr 

drewna 

Gatunek Sortyment Ilość 

w m 3 

Wartość 

drewna 

netto zł 

Stawka 

VAT 

% 

Wartość drewna 

brutto 

przeznaczonego 

do sprzedaży zł 

1 Świerk W 2 - drewno 

wielkowymiarowe 
iglaste 

0,62 

  

124,00 23 152,52 

2 Świerk W 1 - drewno 

wielkowymiarowe 

iglaste 

0,31 55,80 23 68,63 

3 Świerk W 2 - drewno 

wielkowymiarowe 

iglaste 

0,64 128,00 23 157,44 

4 Świerk W 3 - drewno 

wielkowymiarowe 

iglaste 

1,05 
  

262,50 23 322,88 

5 Świerk W 3 - drewno 

wielkowymiarowe 

iglaste 

1,43 
  

357,50 23 439,73 

  
II. Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie zgłoszeń (wniosków) w 

sekretariacie Urzędu Gminy Ułęż, Ułęż 168, 08-504 Ułęż do dnia 23.05.2017 r. do godz. 

14:30. Zgłoszenie (wniosek) powinno zawierać: imię i nazwisko, adres, telefon, numer 

drewna, którym kupujący jest zainteresowany. Wzór zgłoszenia (wniosku) stanowi załącznik 
do niniejszego ogłoszenia.  

Zastrzega się, że o sprzedaży drewna będzie decydowała kolejność wpływu zgłoszeń. 

III. Po dokonaniu pisemnego zgłoszenia i uzyskaniu informacji, że dane drewno jest wolne i 

można je zakupić, potencjalny Nabywca zobowiązany jest wnieść wpłatę na konto Gminy 
Ułęż: 

Bank Spółdzielczy w Rykach 

Filia Ułęż: nr rachunku 54 8724 0005 2011 1100 3911 0001 

tytułem: „Wpłata za zakup drewna nr ………”  

 

w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania pisemnego zgłoszenia i dostarczenia 
kopii dowodu zapłaty do Urzędu Gminy Ułęż, pok. Nr 5. 

W przypadku niedokonania zapłaty za zarezerwowany numer drewna w podanym 

wyżej terminie – drewno uznaje się za wolne, podlega dalszej sprzedaży.  



 

IV. Informujemy, że drewno przeznaczone do sprzedaży będzie można oglądać od dnia 

ukazania się ogłoszenia do dnia 23.05.2017 r. w godzinach od 7:00 do 15:00 na terenie 
Urzędu Gminy Ułęż. 

 
V. Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca przechowywania należy do 
Nabywcy. 

 
VI. Dowodem uprawniającym do wywozu drewna z miejsca jego składowania będzie 

„Protokół przekazania drewna” wraz z Fakturą.  
 
VII. Wszystkie informacje dotyczące ww. sprzedaży można uzyskać pod nr. tel. (0-81) 866 70 

28 wew. 38 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00.  


