
Zarządzenie Nr 26/2014 
Wójta Gminy Naruszewo  
z dnia 22 maja 2014 roku  

w sprawie  sprzedaŜy mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo  
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Przeznaczyć do sprzedaŜy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego 8 sztuk drzew 

„na pniu” – do wycinki, rosnących na działce  ewidencyjnej nr 129 w miejscowości 
Naruszewo, zagraŜających bezpieczeństwu publicznemu, ludzi i mienia:  
� 4 sztuki drzew gatunku jesion o obwodzie pnia 180 cm (dwie sztuki), 130 cm (dwie 

sztuki), łączna masa 2,20 m3,  
� 4  sztuki drzew gatunku lipy o  obwodzie pnia 130 cm (dwie sztuki), 140 cm i 50 cm, 

łączna masa 0,77 m3 
2. Przeznaczyć do sprzedaŜy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego 42 sztuki 

drzew „na pniu” – do wycinki, rosnących na działce ewidencyjnej nr 24/8 w miejscowości 
Radzyminek, zagraŜających bezpieczeństwu publicznemu, ludzi i mienia: 
� 5 sztuk drzew gatunku jesion o obwodzie pnia 150 cm, 130 cm, 120 cm, 70 cm i 110 

cm, łączna masa 1,27 m3 
� 19 sztuk drzew gatunku topola o obwodzie pnia 260 cm (dwie sztuki), 290 cm (dwie 

sztuki), 320 cm, 240 cm (dwie sztuki), 250 cm, 230 cm, 220 cm, 270 cm, 210 cm 
(dwie sztuki), 190 cm, 200 cm (trzy sztuki), 150 cm (dwie sztuki), łączna masa 23,69 
m3 

� 9 sztuk drzew gatunku lipa o obwodzie pnia 130 cm, 140 cm, 100 cm, 110 cm (trzy 
sztuki), 120 cm, 150 cm (dwie sztuki), łączna masa 2,11 m3  

� 7 sztuk drzew gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 180 cm, 80 cm, 90 cm, 110 cm 
(dwie sztuki), 100 cm (dwie sztuki), łączna masa 1,71 m3 

� 2  sztuki drzew gatunku akacja dwuprzewodnikowa o obwodzie pnia 150 cm, 110  cm, 
łączna masa 0,67 m3  

 
§2 

Procedurę sprzedaŜy drzew wymienionych  w §1  przeprowadzi komisja  w składzie:  
Teresa Krawczewska – przewodniczący komisji; 
Mariusz Piątkowski – członek komisji; 
Joanna Derdzikowska  – członek komisji.  
 

§3 
Szczegółowy opis oferty oraz  procedurę  sprzedaŜy określa regulamin stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
 

§4 
Zarządzenie wchodzi w  Ŝycie z dniem podjęcia.   
 
 
             Zastępca Wójta  

 
               Tomasz Konczewski 


