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Zarząd Powiatu Brzeskiego 

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511),  

art. 701, art. 703, art. 704, art. 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) 

o g ł a s z a 
 

przetarg ustny nieograniczony 
 

 

na sprzedaż drewna sklasyfikowanego jako opał liściasty miękki i opał liściasty twardy  

w łącznej ilości 15 m3 zlokalizowanego na nieruchomości, będącej własnością Powiatu Brzeskiego, stanowiącej  

działkę ewidencyjną nr 1004/2 o pow. 7,5000 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Brzesko,  

objętą księga wieczystą nr TR1B/00091817/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.  

Przedmiot przetargu 
 

Przedmiotem przetargu jest  

sprzedaż drewna sklasyfikowanego jako opał liściasty miękki i opał liściasty twardy  

w łącznej ilości 15 m3, zlokalizowanego  na nieruchomości, będącej własnością  

Powiatu Brzeskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną  nr 1004/2 o pow. 7,5000 ha, położoną  

w obrębie ewidencyjnym Jasień, gmina Brzesko. Drewno znajduje się w północno-zachodniej części  

działki nr 1004/2, w pobliżu stawów. 
 

 

Cena wywoławcza drewna wynosi: 1 900,00 zł /netto/ 
(słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) /netto/ 

 

Do ceny sprzedaży uzyskanej w drodze przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %  
 

Wysokość wadium, ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 190,00 zł. 
 

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi: 20,00 zł /netto/ 
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WARUNKI PRZETARGU 

 

1. Przetarg na sprzedaż wyżej opisanego drewna, organizowany jest na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 701, art. 703, art. 704, art. 705 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.).  

2. Warunkiem udziału w przetargu jest: 

a)  wpłacenie wadium w wyżej określonej wysokości najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r. w formie pieniężnej na konto 

bankowe Starostwa Powiatowego w Brzesku, prowadzone przez PKO BP S.A. o/Brzesko, nr konta: 03 1020 2892 

0000 5802 0678 2637, przy czym za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego, 

b)   wykup całości asortymentu. 

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co 

najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

4. Przetarg odbędzie się 2 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. 

Głowackiego 51, III piętro, pokój 327. 

5. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem 

przetargu. Pełnomocnicy nabywający drewno w imieniu osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej powinni dołączyć pełnomocnictwa, upoważniające do działania na każdym 

etapie postępowania przetargowego, a także aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk aktualnej 

informacji o podmiocie, udostępnionej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. 

6. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży wadium, zostanie wliczone w cenę nabycia, natomiast pozostałym 

uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) jednak nie później niż przed upływem 3 dni od 

dnia zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu. 

7. Odbiór drewna nabytego w drodze przetargu, następuje we własnym zakresie nabywcy i wszelkie koszty związane  

z wywozem drewna i uporządkowaniem terenu po wywozie, ponosi w całości nabywca. 

8. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy  

sprzedaży, przy czym za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania konta bankowego Starostwa Powiatowego  

w Brzesku, prowadzonego przez PKO BP S.A. o/Brzesko, nr konta: 08 1020 2892 0000 5902 0678 2595. Dowód 

potwierdzający dopełnienie powyższego warunku nabywca zobowiązany jest okazać przed podpisaniem umowy  

sprzedaży. 

9. Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

10. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, III piętro, pokój 313. 

W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium przepada na rzecz 

sprzedającego. 

11. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami - pokoju nr 313, 

III piętro, Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 lub telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. (14) 66 320 71 

lub (14) 66 331 11 (wew. 166). 

12. Przedmiot przetargu można obejrzeć, przy współudziale pracownika tut. Starostwa, po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu, w okresie od 12 czerwca 2019 r., do 26 czerwca 2019 r.  

13. Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Brzesku oraz Urzędu Miejskiego w Brzesku, umieszczeniu na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Brzesku www.powiatbrzeski.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) 

 
 

Brzesko, dnia 6.06.2019 r.  

 

(-) 
 

mgr Andrzej Potępa  

 

http://www.powiatbrzeski.pl/

