
 

 

           

 

WZÓR   
 
 
 

UMOWA SPRZEDAŻY 
 
 

 

zawarta w dniu ........................... r. w Janowicach Wielkich pomiędzy: 

 

Gminą Janowice Wielkie z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kolejowej 2,  

NIP 611-010-77-65,  

zwaną w dalszej części umowy „sprzedawcą”  

reprezentowaną przez Pana Kamila Kowalskiego – Wójta Gminy Janowice Wielkie, 

a 

Panem (ią) ………………………………zam. w ……………………………………………… 

legitymującym (ą) się dowodem osobistym nr …………………….. wydanym przez 

…………………….………………………,  

 

§ 1 

 

1. Sprzedawca sprzedaje a kupujący kupuje drewno dłużycowe, gat. świerk o łącznej 

objętości szacunkowej około 29,44 m
3
, zwane w dalszej części umowy przedmiotem 

sprzedaży, na warunkach określonych w ofercie kupującego i postanowieniach niniejszej 

umowy.  
2. Kupujący zobowiązuje się dokonać odbioru przedmiotu sprzedaży własnym staraniem i 

kosztem.  
3. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przedmiotu sprzedaży określonego w ust. 1.  
4. Sprzedawca oświadcza, że wymieniony w ust. 1 przedmiot sprzedaży stanowi jego 

własność oraz jest wolny od wad prawnych.  
5. Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan i jakość przedmiotu sprzedaży wymienionego 

w § 1 ust. i nie będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec 

Sprzedającego. 
 
6. Kupujący oświadcza, że zabierze drewno i posprząta działkę z pozostałości po drewnie do 

dnia …………………2017 r. 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają, iż kupujący zapłaci sprzedawcy za przedmiot sprzedaży cenę w kwocie 
 

 ............,- zł brutto (słownie: .......................................................... złotych). 

. 

2.   Na poczet ceny określonej w ust. 1 zaliczona zostaje kwota wadium wpłacona przez 

kupującego w wysokości ……………,-zł brutto (słownie: ……………………….złotych) 

 

Do zapłaty pozostaje kwota ……..,zł brutto (słownie: ………...………………….złotych) 

którą kupujący zobowiązuje się uiścić w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia 

 umowy.   
 



 

 

           

 

4. Kwota wymieniona w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane ze 

sprzedażą przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, w szczególności:  
a) cenę zakupu,   
b) koszty załadunku,  
c) koszt transportu,  
d) koszty uprzątnięcia terenu.  

5. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy. 

 

§ 3 

 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla zachowania swej ważności formy 

pisemnej.  
2. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  
3. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy w przypadku nie 

rozwiązania w drodze reklamacji strony poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu 

właściwemu dla sprzedawcy.  
4. Niniejszą umowę zawarto w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) dla 

każdej ze stron.  
5. Strony podpisując umowę parafują każdą z jej stron. 
 
 

 

Sprzedawca Kupujący



 

 

           

 

 


