
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 2 stycznia 2023 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drzew na pniu rosnących na gruntach stanowiących 
własność Miasta Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ofertowego 495 szt. drzew na pniu rosnących 
na gruntach stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonych jako działki nr 330/21, 
334/1 i 329, obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka, w formie pozyskania kosztem nabywcy obejmującym 
wycinkę, odbiór pozyskanego drewna oraz uprzątnięcie z obszaru wycinki wszelkich gałęzi, 
zakrzaczeń i chrustu. 

§ 2. 1. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż drzew, o których mowa w §1 stanowi 
załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Cenę wywoławczą w ogłoszeniu o przetargu, o którym mowa w §2 ust. 1 ustala się w oparciu 
o cennik drewna w sprzedaży detalicznej pozyskanego kosztem i staraniem nabywcy, publikowany 
przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Brzeziny. 

3. Ogłoszenie  o przetargu, o którym mowa w §2 ust. 1 publikuje się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rawa Mazowiecka na okres 7 dni przed terminem złożenia ofert. 

§ 3. 1. Do przeprowadzania przetargu, o którym mowa w §2 ust. 1 powołuję Komisję 
Przetargową, zwaną dalej Komisją, w składzie: 

1) Przewodniczący Komisji - Artur Piotrowski; 
2) Członek Komisji  - Magdalena Bernacik; 
3) Członek Komisji  - Jacek Lisicki; 
4) Członek Komisji - Katarzyna Jończyk; 
5) Członek Komisji - Małgorzata Kraćkowska; 

2. Z przeprowadzonego przetargu, o którym mowa w §2 ust. 1 , Komisja sporządza protokół, który 
stanowi podstawę do sporządzenia umowy sprzedaży. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza sie Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Terenami Urządu 
Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
 

Piotr Irla 
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