
Urząd Gminy w Siennicy 
05-332 Siennica, ul. Kołbielska 1 

NIP 822-14-65-090 Siennica, dnia 08 grudnia 2014r. 

OŚ.6131.191.2014 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA O F E R T 

W związku z planowanym usunięciem przez Gminę Siennica 31 szt. drzew rosnących w granicy 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Strugi Krzywickie jako działki nr ew. 725 i 726, 
zwracam się do osób zainteresowanych pozyskaniem drewna do składania pisemnych ofert na 
usunięcie drzew, których obwody pni mierzone na wysokości 130 cm od poziomu terenu wynoszą, co 
do gatunku i kolejności numerycznej zaznaczonej na przedmiotowych drzewach: 

- 1 olsza (84 cm), 2 olsza (76 cm), 3 olsza (87 cm), 4 olsza (69 cm), 5 olsza(53 cm), 6 brzoza (20 
cm), 7 olsza (107 cm), 8 brzoza (83 cm), 9 sosna (95 cm), 10 brzoza (44 cm), 11 sosna (53 cm), 12 
brzoza (84 cm), 13 olsza (110 cm), 14 olsza (103 cm), 15 olsza (99 cm), 16 sosna (90 cm), 17 sosna 
(65 cm), 18 sosna (75 cm), 19 sosna (50 cm), 20 sosna (74 cm), 21 sosna (70 cm), 22 grusza dzika 
(30 cm), 23 sosna (71 cm), 24 sosna (68 cm), 25 dąb (20 cm), 26 sosna (86 cm), 27 olsza (20 cm), 
28 olsza (20 cm), 29 olsza (22 cm), 30 olsza (20 cm), 31 dąb (15 cm). 

Zezwolenie na wycinkę przedmiotowych drzew jest zgodne z decyzją Starostwa Powiatowego w 
Mińsku Mazowieckim z dnia 24.03.2014 r., znak sprawy WS.613.25.2014. 

Sposób wycinki: drzewo należy wyciąć tuż przy ziemi (nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu), 
wszelkie pozostałości, w tym zwłaszcza drobne gałęzie muszą zostać uprzątnięte. 

Oferta powinna zawierać: 

- dane oferenta wraz z nr tel., 

- proponowaną ceną 

- planowanym terminem usunięcia 

Oferty należy składać do dnia 22 grudnia do godz. 10.00 w pok. nr 6 w Urzędzie Gminy Siennica, ul. 
Kołbielska 1, 05-332 Siennica. 

O wyborze zwycięskiej oferty oferent zostanie poinformowany telefonicznie. 

Sprawę prowadzi: 
Wojciech Majkrzak 
Pinsp. ds. ochrony środowiska 
Tel. 1251757-20-20 wew. 19 


