
ZZaarrzząądd  PPoowwiiaattuu  BBrrzzeesskkiieeggoo  
 

  

ppooddaajjee  ddoo  ppuubblliicczznneejj  wwiiaaddoommoośśccii  wwyynniikk  

  ppuubblliicczznneeggoo  pprrzzeettaarrgguu  ppiisseemmnneeggoo  nniieeooggrraanniicczzoonneeggoo    
  

  

  

  

  

na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (tartacznego) na pniu                                                 

i średniowymiarowego gatunku: dąb szypułkowy, jesion wyniosły, buk pospolity, 

olsza czarna w łącznej ilości 137 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. 

 
  

1. Przetarg na sprzedaż ww. drewna odbył się 8 stycznia 2020 r., (środa) o godz. 

1000  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,                      

III piętro, pokój 327. 

 

2. Zamiar przystąpienia do przetargu na sprzedaż ww. drewna, zgłosił:  
 

Pan Paweł Jucha, prowadzący działalność pod firmą „FULL-DACH” Paweł Jucha,    

33-181 Siemiechów 69, w wyznaczonym terminie: wpłacając na konto bankowe 

Starostwa Powiatowego w Brzesku, wadium wynoszące 10 000,00 zł /brutto/                      

i składając ofertę na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Brzesku. 

 

3. Cena wywoławcza za 1 m3 drewna wielkowymiarowego (tartacznego) na pniu               

i średniowymiarowego, w przetargu wynosiła: 
 

 

L.p. 

 

 

Gatunek drzewa 

 

 

Cena wywoławcza netto za 1 m3  

drewna wielkowymiarowego 

(tartacznego) na pniu  

i średniowymiarowego  

(zł/1 m3) 

 

Cena wywoławcza brutto  

(z podatkiem VAT 23%) za 1 m3  

drewna wielkowymiarowego 

(tartacznego) na pniu  

i średniowymiarowego 

(zł/1 m3) 

 
 

1 

 

 

Dąb szypułkowy -

wielkowymiarowe 

 

600,00 738,00 

 

2 

 

 

Jesion wyniosły -

wielkowymiarowe 
210,00 258,30 

 

3 

 

 

Buk pospolity -

wielkowymiarowe 
210,00 258,30 

 

4 

 

 

Olsza czarna -

wielkowymiarowe 
210,00 258,30 

 

5 

 

 

Dąb szypułkowy, 

Jesion wyniosły, 

Buk pospolity, 

Olsza czarna -

średniowymiarowe 

80,00 98,40 

 
 



4. Cena zakupu ww. drewna wynosi: 
 

 

L.p. 

 

 

Gatunek drzewa 

 

 

Cena netto za 1 m3  

drewna wielkowymiarowego 

(tartacznego) na pniu  

i średniowymiarowego  

(zł/1 m3) 

 

Cena brutto  

(z podatkiem VAT 23%) za 1 m3  

drewna wielkowymiarowego 

(tartacznego) na pniu  

i średniowymiarowego 

(zł/1 m3) 

 
 

1 

 

 

Dąb szypułkowy -

wielkowymiarowe 

 

630,00 774,90 

 

2 

 

 

Jesion wyniosły -

wielkowymiarowe 
220,50 271,22 

 

3 

 

 

Buk pospolity -

wielkowymiarowe 
220,50 271,22 

 

4 

 

 

Olsza czarna -

wielkowymiarowe 
220,50 271,22 

 

5 

 

 

Dąb szypułkowy, 

Jesion wyniosły, 

Buk pospolity, 

Olsza czarna -

średniowymiarowe 

84,00 103,32 

 
 

5. Przetarg na sprzedaż ww. drewna, ze względu na spełnienie wymogów, 

określonych w warunkach przetargu, został zakończony wyłonieniem 

nabywcy.  
 

W wyniku przetargu nabywcą ww. drewna został:  
 

      Pan Paweł Jucha, prowadzący działalność pod firmą „FULL-DACH” 

Paweł Jucha, 33-181 Siemiechów 69.                                                       
                                                  

                               

Brzesko, 8.01.2020 r. 

 

 

SSTTAARROOSSTTAA  
 

(-) 
 

mgr Andrzej Potępa 

 


