
Umowa nr ……………./2022 

 

Zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy Gminą 

Żarnów z siedzibą: ul. Opoczyńska nr 5, 26-330 Żarnów NIP  

768-17-17-807 

zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: 

1. Wójta Gminy - Krzysztofa Nawrockiego 
a 

……………………………………………………… zwanym dalej 

Kupującym 

o treści następującej: 

§1 

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje drzewo pozyskane ze ścięcia z gatunków 

wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, znajdujące się na terenie działki 492  

w miejscowości Wierzchowisko. 

2. Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt: 

a) Pozyska drewno i dokona jego wywozu poza obręb działki, 

b) Usunie z gruntu pozostałe po wycince konary i dokona ich wywozu poza obręb działki, 

 

§2 

1. Termin wykonania umowy ustala się do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

 

§3 

1. Strony ustalają że Kupujący zapłaci Sprzedającemu za pozyskane drewno cenę 

netto …………………… (słownie złotych  ……………….. złotych ) + 23% podatku VAT, tj. 

……………… zł. co stanowi cenę brutto sprzedaży ……………………….. zł.  

2. Na podstawie niniejszej umowy Sprzedający wystawi fakturę VAT za zakupione drewno. 

3. Kupujący określoną w fakturze cenę wpłaci na rachunek bankowy Sprzedającego nr w B.S. 

O/T w Żarnów nr 69 8973 0003 0080 0800 0257 0002 w terminie 3 dni od daty wystawienia 

faktury, nie później jednak niż przed przystąpieniem do odbioru drzew. Za termin zapłaty 

uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedającego. 

4. Brak zapłaty upoważnia Sprzedającego do wstrzymania protokolarnego przekazania terenu 

wycinki. 

§4 

1. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna w związku  

z realizacją umowy, a w szczególności: 

a) Koszty utrzymania miejsca prowadzenia prac w należytym porządku, 

b) Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń nawierzchni dróg, ogrodzeń, budynków i innych 

urządzeń znajdujących się w pobliżu odbioru drzew, 

2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót oraz wykonanie ich 

zgodnie z przepisami BHP. 

3. Odbioru pozyskanego ze ścięcia drzew należy dokonać nie później niż do 30 czerwca 

2022 roku. 

 



§5 

   

 

1. Zmiany dotyczące treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy 

pisemnej. 

2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę Sprzedającego. 

3. Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 1 egzemplarz dla 

Kupującego i 1 egzemplarz dla Sprzedającego. 
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