
 

UMOWA 

SPRZEDAŻY DREWNA 

NR 1/08/2017 

 

zawarta w dniu  ……….  2017 r. w  Rokietnicy pomiędzy: 
Gmina Rokietnica, 37-562 Rokietnica 682, NIP 792-20-32-064 którą reprezentuje:  

 Wójt Gminy Rokietnica -mgr inż. Bożena Gmyrek  

 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Magdalena Skupień-Jurkiewicz  

zwanym w treści umowy "Sprzedawcą",  

a 

…………………………….. 

…………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym” 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe, 

pozyskane w lesie stanowiącym własność Gminy Rokietnica, na terenie sołectwa Tuligłowy                      

w ilości 64,81m3 ocechowane numerami  nr 3495-3499, 3502, 3503-3545 we wszystkich klasach 

jakości i grubości . 

 

§ 2 

1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan i ilość zakupionego drewna oraz nie wnosi 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

 

                                                                 § 3 

 

1. Za drewno stanowiące przedmiot umowy Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości  

………………….zł brutto (słownie: ………………………………………….złotych …/100) . 

2. Tytuł własności do drewna przechodzi na Kupującego z dniem dokonania zapłaty ceny 

Sprzedawcy. 

 

                                                                 § 4 

1.Kupujący zobowiązuje się do załadunku i transportu drewna na własny koszt w terminie 14 dni 

od daty dokonania zapłaty ceny za zakupione drewno.  

 

 

§ 5 

 

1.Cenę sprzedaży należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na  konto 

Sprzedającego w Banku Spółdzielczym w Chłopicach oddział w Rokietnicy                                                

Nr 35 9091 0009 2001 0000 1502 0001. 

2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Sprzedawcy. 

3. Rozpoczęcie załadunku i transportu drewna kupujący może rozpocząć po dokonaniu wpłaty na 

rachunek bankowy Sprzedawcy. 

4. Zakończenie realizacji umowy kupujący zgłosi Sprzedającemu. 

5. Wydanie drewna ze składu dokonuje gajowy lub upoważniony pracownik Urzędu Gminy 

Rokietnica. 



 

§ 6 

 

Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Sprzedawcy 

oraz jeden dla Kupującego. 

 

 

 

     SPRZEDAWCA      KUPUJĄCY

                       

 


