
Regulamin aukcji 

§1. Postanowienie ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin aukcji zwanym dalej Regulaminem określa zasady 

przeprowadzenia aukcji na sprzedaż drzew rosnących w pasach dróg wojewódzkich 

Województwa Mazowieckiego przeznaczonych do wycięcia w ramach utrzymania 

zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego rosnących 

w pasie drogi wojewódzkiej nr 575 na terenie MZDW Rejonu Drogowego w 

Gostyninie.  

2. Celem aukcji jest wyłonienie nabywcy drzew, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Organizatorem aukcji jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon 

Drogowy  w Gostyninie. 

§2. Komisja. 

 Czynności związane z przeprowadzeniem aukcji  wykonuje Komisja wyznaczona przez 

Dyrektora Rejonu Drogowego w Gostyninie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie. 

§3. Podstawa prawna przeprowadzenia aukcji. 

 Aukcja jest przeprowadzana na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, niniejszego 

Regulaminu o ogłoszeniu aukcji oraz zgody Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie. 

§4. Przedmiot aukcji. 

1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż 32 szt. drzew przydrożnych. 

2. Drzewa będące przedmiotem aukcji znajdują się w pasie drogi wojewódzkiej nr 575 

będącej w zarządzie MZDW Rejonu Drogowego  w Gostyninie. 

3. Dokumentacja z wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę znajduje się w Rejonie 

Drogowym Gostynin – Płock i jest dostępna w godzinach 7.00 – 15.00 

4. Ogłoszenie o aukcji jest zamieszczone na stronie internetowej organizatora aukcji pod 

adresem: http:/bip.mzdw.pl. 

 

§5. Warunki i zasady uczestnictwa w aukcji. 

1. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej, posiadające odpowiednie uprawnienia - o ile 

przepisy powszechnie obowiązujące wymagają takich uprawnień – w zakresie wycinki 

drzew. 

2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest: 

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, 



3. Aukcja rozpoczyna się od wywołania ceny składnika mienia ruchomego, która jest 

równa wartości drzew ustalonych w dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 3. 

Postąpienie może wynosić 3% ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje 

wiązać uczestnika , gdy inny zaoferował cenę wyższą. Po ustaniu postąpień 

prowadzący aukcję po trzykrotnym ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia 

licytantowi (uczestnikowi aukcji), który zaoferował najwyższą cenę. 

4. O wyniku aukcji Komisja powiadamia uczestników aukcji. 

5.  Ustalony w drodze aukcji nabywca, zobowiązany jest w okresie związania z ofertą 

uiścić oferowaną cenę i odebrać przedmiot aukcji. 

6.  Jeżeli nabywca w tym okresie nie dopełni obowiązków wymienionych w pkt  5, 
organizator aukcji zastrzega sobie możliwość  odstąpienia od umowy i naliczenia kary 
umownej w wysokości 10 % wylicytowanej najwyższej ceny, o której mowa w ust. 3, 
stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego. 

  7. Organizator aukcji zastrzega sobie możliwość  jej unieważnienia bez podania 

przyczyny.  

§6. Postanowienia końcowe 

1. Komisja Przetargowa może wycofać określone drzewa z aukcji przed jej 

rozpoczęciem bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym w formie, o której mowa 

w §4 ust. 4. 

2. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu; zmiana jest 

skuteczna pod warunkiem poinformowania oferentów na stronie internetowej na 

której ogłoszono aukcję, stosownie do §4 ust. 4.  

 

 

 


