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                                                                                          AUKCJA Nr RD-1.471.5.2017.OD3 

OGŁOSZENIE 

MZDW Rejon Drogowy w Gostyninie ogłasza aukcję, której celem jest sprzedaż drzew 
rosnących w pasach dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego przeznaczonych do 

wycięcia w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu 

kołowego i pieszego po cenie ustalonej w drodze licytacji. 

 

Aukcja na sprzedaż drzew  obejmuje wycinkę 440 szt. drzew rosnących w pasach dróg 

wojewódzkich wraz z frezowaniem wszystkich karp: 

- droga woj. nr 539  (na terenie gminy Mochowo) 

 - 8 szt. (gat. lipa), 

- droga woj. nr 540 (na terenie gminy Bielsk)         

- 25 szt. (1 szt. gat. topola, 19 szt. gat. lipa, 3 szt. 

gat. klon, 1 szt. gat. robinia akacjowa, 
1 szt. gat. jesion). 

- droga woj. nr 541 (na terenie gminy Mochowo i na terenie gminy Sierpc)         

- 296 szt. (7 szt. gat. topola, 81 szt. gat. topola 

włoska, 47 szt. gat. jesion wyniosły, 62 szt. gat. klon i 
inne liściaste,  89 szt. gat. lipa drobnolistna, 7 szt. gat. 
dąb szypułkowy, 1 szt. gat. olsza czarna, 2 szt. gat. 

świerk pospolity).                                                                              

- droga woj. nr 559 (na terenie gminy Brudzeń Duży)         

- 66 szt. (21 szt. gat. lipa drobnolistna, 11 szt. 
gat. wierzba biała, 20 szt. gat. olcha czarna, 9 szt. gat. 

topola, 4 szt. gat. klon zwyczajny, 1 szt. gat. jesion 
wyniosły). 

- droga woj. nr 567 (na terenie gminy Staroźreby)         

- 45 szt. (23 szt. gat. topola, 5 szt. gat. lipa, 1 szt. 
gat. robinia, 4 szt. gat. jarząb pospolity, 
2 szt. gat. brzoza, 10 szt. gat. jesion 

wyniosły). 

 

Ilość drewna opałowego do pozyskania wg szacunku – 491,09 m3 

Ilość drewna użytkowego do pozyskania wg szacunku – 133,93 m3 

 

Przystępujący do aukcji zobowiązany jest do obejrzenia drzew rosnących w pasie dróg 
wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku, ul. Topolowa 15. Obejrzenie drzew 
możliwe jest po uprzednim umówieniu się z Kierownikiem Obwodu Drogowego w : 

-  Bielsku  tel. (24) 261-51-00  kom. 608 335 036 
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Cięcie drzew wraz z frezowaniem wszystkich karp, winno nastąpić na wysokości nie 

mniejszej niż 10 cm poniżej poziomu terenu, ponadto licytant zobowiązany jest do 
wywiezienia drewna, gałęzi, uprzątnięcia pasa drogowego , oraz uiszczenia na rzecz 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie zapłaty za pozyskane w ten 

sposób drewno, po cenie ustalonej w drodze aukcji. 

 

 

Sprzedaż drzew nie może nastąpić za cenę niższą lub równą cenie wywoławczej. 

 

Cena wywoławcza netto wynosi      30 626,44 zł 

              

Wysokość postąpienia       918,79 zł  

   

Aukcja odbędzie się w siedzibie MZDW Rejonie Drogowym w Gostyninie, 09-500 Gostynin 

ul. Krośniewicka 5 w dniu 17.05.2017 r. o godz. 1100 . 

Ustala się termin usunięcia drzew z pasa drogowego do dnia 31.12.2017 r. 

Osoba do kontaktów z oferentami: 

Joanna Feliniak / Iwona Śmigielska, tel. (24) 235-54-14 

 


