
Drezdenko, dnia 29.12.2022 r. 

 

Ogłoszenie o sprzedaży drewna  

 

Burmistrz Drezdenka, zgodnie z § 6 Zarządzenia Nr 12.2021 Burmistrza Drezdenka z 

dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z 

wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Drezdenko podaje do 

wiadomości informacje, iż Gmina Drezdenko posiada do sprzedaży drewno opałowe 

w następujących ilościach szacunkowych : 

1. iglaste – 0,75  m³ - z gatunku świerk;  

2. liściaste – 1,75 m³ - z gatunku klon. 

3. liściaste – 3,73 m³ z gatunku kasztanowiec 

4. liściaste – 0,61 m³ z gatunku jesion 

Drewno jest pocięte na klocki o dł. ok. 30 cm i zeskładowane w stosie na terenie 

Cmentarza Komunalnego w m. Trzebicz. Drewno podlega sprzedaży w całości.  

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

 

Drewno przeznaczone do sprzedaży można oglądać na cmentarzu komunalnym w m. 

Trzebicz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 95/7638102 wew. 30. 

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie formularzy ofertowych wg 

wyboru: osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 

1, 66-530 Drezdenko lub w Referacie Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska przy 

ul. Ogrodowej 1, 66-530 Drezdenko w (oferta może być złożona w kopercie z napisem  

"OFERTA – drewno opałowe) lub pocztą elektroniczną  na  adres: 

srodowisko@drezdenko.pl. w terminie do dnia 10.01.2023 r. Oferty, które będą 

dostarczane elektronicznie w postaci skanu na wskazany adres e-mail powinny być 

podpisane przez Oferenta. 

Formularz ofertowy można pobrać ze strony www.drezdenko.pl. 

Minimalna cena drewna: 

1. iglaste z gatunku świerk – 48,00 zł netto/m3;  

2. liściaste z gatunku klon – 72,00 zł netto netto/m3; 

3. liściaste z gatunku jesion – 84,00 zł netto. netto/m3 

4. liściaste z gatunku kasztanowiec – 48,00 zł netto. netto/m3 

W ofercie należy podać cenę netto dla poszczególnego rodzaju drewna za 1 m³. 

Do wyżej wymienionych cen doliczona zostanie obowiązującą stawka VAT. 

Proponowane ceny zakupu drewna nie mogą być niższe niż przedstawione w 

ogłoszeniu. 



 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej potencjalny Nabywca zobowiązany jest 

uiścić wpłatę w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na rachunek bankowy 

Sprzedawcy zgodnie z wystawioną fakturą. 

Koszt załadunku i transportu zakupionego drewna z miejsca składowania należy do 

Nabywcy.  

 

Wydanie pozyskanego drewna zgodnie z § 6 pkt. 5 Zarządzenia Nr 12.2021 

Burmistrza Drezdenka może nastąpić po okazaniu dowodu zapłaty oraz po podpisaniu 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

Odbiór drewna w tym załadunek i transport nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z 

pracownikiem Urzędu Miejskiego  w terminie do 7 dni od uregulowania należności 

wynikającej z faktury. 

 

 

 

Z up. Burmistrza Drezdenka 
Dorota Nowak 

Kierownik Referatu  
Gospodarki Gminnej 

i Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drezdenka z siedzibą w Drezdenku (66-530), przy ulicy 

Warszawskiej 1.  Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@drezdenko.pl lub pisemnie na 

adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się mailowo: iod@drezdenko.pl .  

Dane przetwarzane są dla celów związanych ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczna 

na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone 

zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: 

www.bip.drezdenko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
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