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UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY NR ZUT/OGNRiL-……/22 

zawarta w Szczecinie, w dniu ………….. roku, pomiędzy: 

………………………………….. zamieszkałym ……………………………………………………………….., 

prowadzącym firmę pn. ………………………………….. z siedzibą ………………………………………, 

NIP …………………………………., zwanym w dalszej treści umowy „Kupującym” 

a 

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, al. Piastów 17, 

70-310 Szczecin, NIP 852-254-50-56, REGON 320588161 na rzecz, którego działa 

1. mgr Adrianna Gudzowska – Kanclerz 

zwanym w dalszej treści umowy „Sprzedającym”, 

wspólnie zwanymi „Stronami”. 

§1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem drewna pochodzącego i 

składowanego na użytku rolnym, tj. na nieruchomości stanowiącej jego własność, 

dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr SZ1T/00061693/2, to jest na działce oznaczonej w rejestrze 

gruntów numerem 23/58, położonej w obrębie 0013 Lipnik gmina Stargard powiat 

stargardzki. 

2. Miejsce składowania drewna zaznaczono na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do 

umowy. 

3. Sprzedający oświadcza, że pozyskanie drewna z nieruchomości, o której mowa w 

ust. 1, nastąpiło na podstawie decyzji Wójta Gminy Stargard. 

§2 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno w ilości 25,80 m3 miąższości 

drewna: 

Stos 1 – 4,71 m3 miąższości drewna (olcha) 

Stos 2 – 7,91 m3 miąższości drewna (olcha) 

Stos 3 – 8,58 m3 miąższości drewna (olcha) 

Stos 4 – 3,80 m3 miąższości drewna (olcha) 

0,80 m3 miąższości drewna (topola) 

2. Drewno, o którym mowa w ust. 1 jest średniowymiarowe o długości do 4 m, 

ułożone w stosy tuż przy rowie melioracyjnym R-E9. 

3. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan zakupionego drewna i nie wnosi z tego 

tytułu żadnych zastrzeżeń. 
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§3 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kwotę brutto w łącznej 

wysokości ………………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………………….) 

za drewno, o którym mowa w §2 ust. 1 w terminie 7 dni od dnia wystawienia 

faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

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

bankowy Sprzedającego. 

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności drewna, do czasu wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy. 

4. Wydanie drewna Kupującemu przez Sprzedającego nastąpi w terminie do 7 dni od 

daty zapłaty faktury. 

5. W razie braku zapłaty umówionej kwoty pieniężnej w terminie, o którym mowa w 

ust. 1, Kupujący zobowiązuję się do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia. 

§4 

Kupujący zobowiązany jest do wywozu drewna z miejsca składowania w terminie 7 dni od 

daty wydania drewna, przy użyciu własnych, specjalistycznych maszyn i urządzeń. Wywóz 

drewna winien się odbyć małymi partiami z uwagi na niestabilność gruntu, na którym 

składowane jest drewno (łąki). 

§5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony postanowiły, że wszelkie spory, mogące wyniknąć na podstawie niniejszej 

umowy będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku możliwości 

polubownego ich rozwiązania sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla 

siedziby Sprzedającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy 

na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron. 

Kupujący        Sprzedający 


