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Prezydent Miasta Kalisza podaje do publicznej wiadomości, że Miasto Kalisz posiada do
sprzedaży drewno użytkowe (tartaczne) iglaste i liściaste oraz drewno opałowe liściaste

i iglaste (gat. sosna, modrzew, akacja, brzoza, topola). Drewno przeznaczone do sprzedaży

znajduje się na wydzielonym placu lasu komunalnego m. Kalisza, Wolica 94 (osada leśna).

Oględzin drewna przeznaczonego do sprzedaży można dokonywać w każdy wtorek tygodnia

w godzinach od 12™-1530. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru

drewna w ciągu 7 dni od daty zapłaty należności z tytułu kupna drewna. Szczegółowych

informacji dotyczących sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza nr tel. (62) 7654410. Cennik sprzedaży drewna

stanowi załącznik do ogłoszenia.
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Drewno opałowe
/z lasu komunalnego w Wolicy/

opal liściasty
- dąb. akacja, buk, jesion, grab
- brzoza, olcha
- pozostałe gatunki liściaste

opal iglasty
sosna, świerk, modrzew

Drewno wielkowymiarowe
akacja

Drewno wielkowymiarowe
brzoza

Drewno wielkowymiarowe
modrzew

Drewno średniowymiarowe

Drewno średniowymiarowe

Drewno średniowymiarowe
brzoza

Drewno średniowymiarowe
sosna świerk modrzew

Drewno wielkowymiarowe

Rodzaj drewna

ustalone na podstawie Uchwały nr 582/2000 Zarządu Miasta Kalisza z dnia 05.09.2000 r. ze zm.
w sprawie zasad ustalenia ceny drewna.

Ceny netto drewna pochodzącego z lasu komunalnego Miasta Kalisza
w Wolicy oraz drewna pochodzącego z terenów zieleni miasta Kalisza

/załącznik/
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Uwagi:
*- drewno pozyskiwane wyłącznie kosztem nabywcy

dla drewna opałowego S 4, M 2 symbol PKWiU 02.01.14 - stawka podatku VAT 8% pozostałe
sortymenty podatek VAT 23% .
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żerdzie gotowe

7-9 cm
10-11 cm
12-14 cm

Drewno średniowymiarowe iglaste/żerdzie
ze ściętych drzew
średnica znamionował
7-9 cm
10-II cm
12-14-cm

Drewno mało wy miaro we
Drobnica opałowa
- drewno iglaste  *
- drewno liściaste  •
- drewno iglaste
- drewno liściaste

opal iglasty
sosna, świerk, modrzew

Drewno opałowe
/z terenów zieleni m. Kalisza/

opal liściasty
- dąb, akacja, buk, jesion, grab
- brzoza, olcha
- pozostałe gatunki liściaste


