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Załącznik nr 1 
do Umowy na dostawę buraków cukrowych 

 
 Szczegółowe warunki umowy na dostawę buraków cukrowych 

§ 1 
I l o ś ć  b u r a k ó w  w  r a m a c h  d o s t a w y  
1. W przypadku gdy na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz w umowie na dostawę buraków 
cukrowych w danym roku Producent Cukru przeniesie całość lub część cukru wyprodukowanego ponad ilości cukru kontraktowanego 
przeznaczonego na rynek w danym  roku gospodarczym w ciężar produkcji cukru kontraktowanego kolejnego roku gospodarczego, określona w 
par 2 ust 1 Postanowień zasadniczych umowy ilość buraków zostanie odpowiednio zmniejszona zgodnie z zasadami określonymi w umowie 
na dostawę buraków cukrowych w danym roku. Zmniejszenie, o którym mowa nie będzie wymagało aneksu do niniejszej umowy.  
 
2. Decyzję o przeznaczeniu skupionych buraków podejmuje Producent Cukru, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie oraz sytuacją na rynku cukru. 
3.  Wynikająca z § 2 ust 1 Postanowień zasadniczych umowy, ilość buraków, którą Plantator dostarczy do Producenta Cukru określona została 
przy zawartości cukru 16,0 % i teoretycznej stracie wydatku na poziomie 2,0 %. Jeżeli dostarczone buraki wykażą w momencie dostawy niższą 
lub wyższą zawartość cukru lub wykażą teoretyczną stratę wydatku niższą lub wyższą niż 2,0 % to ilość buraków zostanie odpowiednio 
zwiększona lub zmniejszona do poziomu, który wypełni określoną w umowie ilość cukru teoretycznie wydobywanego według schematu 
przedstawionego w poniższej tabeli (Skala przeliczeniowa).  
 

Zasady obliczania ilości kontraktowanych buraków dla różnych zawartości cukru i różnych poziomów teoretycznej straty wydatku dla 

przykładu, w którym Plantator zobowiązał się dostarczyć Producentowi cukru 14,0 ton cukru teoretycznie wydobywanego 

(Skala przeliczeniowa) 

 

Rzeczywista zawartość 
cukru w dostarczonych 

burakach na bazie 
analizy u Producenta 

Cukru % 

14 ton cukru teoretycznie 
wydobywanego to …. ton 

fizycznych buraków o zaw. 
..% cukru i teoretycznej 

stracie wydatku na 
poziomie 1,8 %  

14 ton cukru teoretycznie 
wydobywanego to …. ton 

fizycznych buraków o zaw. 
....% cukru i teoretycznej 

stracie wydatku na 
poziomie 2,0 %  

14 ton cukru teoretycznie 
wydobywanego to …. ton 

fizycznych buraków o zaw. 
…..% cukru i teoretycznej 

stracie wydatku na 
poziomie 2,2 %  

15,5 102,2 103,7 105,3 
15,6 101,4 102,9 104,5 
15,7 100,7 102,2 103,7 
15,8 100,0 101,4 102,9 
15,9 99,3 100,7 102,2 

16,0 98,6 100,0 101,4 

16,1 97,9 99,3 100,7 
16,2 97,2 98,6 100,0 
16,3 96,6 97,9 99,3 
16,4 95,9 97,2 98,6 
16,5 95,2 96,6 97,9 
16,6 94,6 95,9 97,2 
16,7 94,0 95,2 96,6 
16,8 93,3 94,6 95,9 
16,9 92,7 94,0 95,2 
17,0 92,1 93,3 94,6 
17,1 91,5 92,7 94,0 
17,2 90,9 92,1 93,3 
17,3 90,3 91,5 92,7 
17,4 89,7 90,9 92,1 
17,5 89,2 90,3 91,5 
17,6 88,6 89,7 90,9 

 

Przy zawartościach cukru powyżej 17,6% i poniżej 15,5% i teoretycznej straty wydatku powyżej 2,2 % i poniżej 1,8 % ilość buraków określona w 

§ 2 ust 1 Postanowień zasadniczych umowy będzie przeliczana w sposób analogiczny do przedstawionego w powyższej tabeli. 
Próby do oznaczenia zawartości cukru metodą polarymetryczną oraz zawartości sodu, potasu i azotu aminokwasowego (dla potrzeb wyliczenia 
teoretycznej straty wydatku) zostaną pobrane w momencie dostawy buraków dostarczanych przez Plantatora z losowo wybranych transportów. 
Metodyka pobierania prób z losowo wybranych transportów Plantatora oraz sposób uzupełniania wyników dla dostaw nie wylosowanych do 
pobrania próby  zostaną określone w Instrukcjach Odbioru Buraków Cukrowych dla poszczególnych zakładów Producenta Cukru. 
5. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Producent Cukru zobowiązuje się do odbioru, a Plantator do dostawy wszystkich buraków 
cukrowych wyprodukowanych na powierzchni zgłoszonej przez Plantatora do uprawy w ramach ilości określonej w § 2 ust 1 Postanowień 
zasadniczych. Producent Cukru zobowiązuje się odbierać w terminie odbioru buraków kontraktowanych także dodatkowe ilości buraków, ale 
ich cena będzie ustalona zgodnie z zapisem § 2 ust 7 Postanowień zasadniczych.  
6. Producent Cukru jest uprawniony do przeniesienia całości lub części cukru wyprodukowanego ponad ilości cukru kontraktowanego 
przeznaczonego na rynek w danym roku gospodarczym na bazie buraków z kampanii danego roku w ciężar produkcji cukru kontraktowanego 
kolejnego roku gospodarczego, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. W takiej sytuacji odpowiednia 
ilość buraków dostarczona przez Plantatora i wykorzystana do produkcji cukru przeniesionego w ciężar produkcji cukru kontraktowanego 
następnej kampanii może zredukować ilość buraków kontraktowanych u Plantatora w kolejnej kampanii. Jednocześnie Producent Cukru 
uwzględniając ilość buraków dostarczoną w danej kampanii wykorzystaną do produkcji cukru przeniesionego w ciężar produkcji cukru 
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kontraktowanego następnej kampanii, redukuje odpowiednio ilość buraków kontraktowanych podlegających dostawie w kolejnej kampanii. 
Sposób obliczenia odpowiednich ilości buraków do przeniesienia będzie uwzględniał osiągnięty przez Producenta Cukru wydatek cukru za okres, 
w którym miało miejsce wyprodukowanie całości cukru kontraktowanego przeznaczonego na rynek w danym roku gospodarczym.  

§ 2 
M a t e r i a ł  s i e w n y  
1.W celu zapewnienia właściwej polityki w zakresie zapewnienia jakości buraków cukrowych i bezpieczeństwa żywności plantator będzie 

stosował do siewu nasiona zakupione od Producenta Cukru z listy odmian ustalonej przez Komisję Mieszaną.  

2.Listę odmian i ich producentów/dostawców wraz z warunkami zakupu (cena, terminy płatności) Producent Cukru przedstawi plantatorowi 

najpóźniej do końca lutego danego roku gospodarczego. Miejscem sprzedaży materiału siewnego jest miejsce wskazane przez Producenta 

Cukru. 

3.Producent Cukru ma prawo odmówić odebrania wszystkich buraków, które zostały wyprodukowane na bazie innego materiału siewnego niż 

dostarczony przez Producenta Cukru. Plantator zobowiązany jest zakupić u Producenta Cukru odpowiednią ilość nasion buraka cukrowego nie 

mniej jednak niż 1,15 jednostki siewnej w przeliczeniu na 1 ha plantacji. Ostateczną ilość nasion określi Producent Cukru po uwzględnieniu 

stosowanej przez plantatora techniki siewu. 

§ 3 
J a k o ś ć  b u r a k ó w  c u k r o w y c h  

1. Dostarczane przez Plantatora buraki cukrowe muszą odpowiadać wymogom określonym w Instrukcji Odbioru Buraków Cukrowych dla 
zakładu przerobowego, do którego Plantator dostarcza buraki, opracowanej z uwzględnieniem zapisów polskiej normy na korzenie buraków 
cukrowych. 

2. Dostarczane buraki cukrowe nie powinny zawierać ciał obcych i chwastów. Powinny być odpowiednio ogłowione, bez liści, z małą ilością 
ziemi, zdrowe, nie porośnięte i nie odtajałe po wcześniejszym zamarznięciu. 

3. Producent Cukru nie jest zobowiązany do odbioru buraków cukrowych, które nie odpowiadają wymogom określonym w § 3 ust 1 i 2. Strony 
dopuszczają odbiór takich buraków na warunkach uzgodnionych w odrębnym porozumieniu. Producent Cukru może zgodzić się na zapłatę za 
buraki kontraktowane, które odtajały po wcześniejszym zamarznięciu, ceny wskazanej w § 2 ust. 3 Postanowień zasadniczych buraków 
kontraktowanych o jakości standardowej, pod warunkiem jednak, że buraki takie będą zabezpieczone przed mrozem zgodnie z zaleceniami 
Producenta Cukru określonymi w obowiązującej instrukcji, okryte specjalną włókniną o gramaturze od 110 do 130 g/m2. Producent Cukru 
zobowiązuje się odebrać buraki cukrowe o zawartości cukru mniejszej niż 14%, jeżeli dostarczenie buraków cukrowych o wymaganej zawartości 
cukru nie było możliwe na skutek okoliczności, za które Plantator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności ze względu na niekorzystne 
zjawiska atmosferyczne. 

4. Wewnętrzna jakość buraków cukrowych będzie określana w laboratorium surowcowym Producenta cukru pod nadzorem Związków 
Plantatorów Buraka Cukrowego w zakresie opisanym w Instrukcji Odbioru. Z wybranych losowo na zasadach określonych w Instrukcji Odbioru 
Buraków Cukrowych dla poszczególnych zakładów Producenta Cukru transportów będzie pobierana próba i przy zastosowaniu ogólnie  
przyjętych metod badana pod względem zawartości cukru, azotu alfa-aminowego, sodu i potasu. 

5. Określenie zewnętrznej jakości buraków będzie następowało w sposób przyjęty w miejscu odbioru buraków poprzez określenie 
zanieczyszczenia ziemią, jakości ogłowienia, stopnia porośnięcia buraków, udziału kamieni, liści i chwastów oraz ilości buraków zepsutych. 

6. Plantator zobowiązuje się stosować do ochrony plantacji buraków cukrowych wyłącznie pestycydy zarejestrowane w Polsce.  

7. Plantator zobowiązuje się uprawiać buraki cukrowe na polach, na których nie stosowano dodatków do wzbogacania gleby w rozumieniu 
przepisów Unii Europejskiej, wytworzonych z ubocznych produktów zwierzęcych (np. na bazie mączek kostnych lub mączek mięsno kostnych), 
pod rygorem odmowy odbioru przez Producenta Cukru wszystkich buraków wyprodukowanych niezgodnie z tym zobowiązaniem oraz pod 
rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Producenta Cukru. 

8. Plantator zobowiązuje się uprawiać buraki cukrowe zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. Plantator zobowiązany jest ponadto 
dokumentować wszystkie zabiegi uprawowe i ochronne na poszczególnych plantacjach buraków cukrowych w celu stworzenia pełnej 
dokumentacji pochodzenia surowca, zgodnie z 14 dyrektywą 2009/128/WE oraz rozporządzeniem nr 1107/2009, oraz z zgodnie z ustawą z dnia 
8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań 
integrowanej ochrony roślin. Plantator będzie prowadził dokumentację, o której mowa powyżej i zobowiązany jest do jej okazania na każde 
żądanie służb surowcowych Producenta Cukru. Służby surowcowe mają prawo weryfikacji zgodności dokonanych zapisów w kartach plantacji 
ze stanem faktycznym. Producent Cukru zastrzega sobie prawo do odbioru buraków bez dokumentacji, o której mowa powyżej dopiero na końcu 
kampanii. 

9. W celu podniesienia jakości buraków cukrowych, Producent Cukru zapewni przez swój dział surowcowy kwalifikowane doradztwo w zakresie 
ich uprawy. 

§ 4 
W y n a g r o d z e n i e  z a  d o s t a r c z o n y  s u r o w i e c  
1.  Cena za dostarczone buraki cukrowe obowiązująca w miejscu wytwarzania z nich cukru buraczanego została ustalona wg opisanych poniżej 
zasad i wskaźników. 
2. Sposób określenia ceny za 1 tonę buraków kontraktowanych jakości standardowej (zawartość cukru 16,0 % i teoretyczna strata wydatku 2,0 
%) w zależności od średniej ceny sprzedaży cukru i odpowiadającej jej cenie za 1 tonę cukru teoretycznie wydobywanego (wyliczonej wg zasad 
opisanych w Porozumieniu Branżowym) przedstawia poniższa tabela. 
 
 

Ceny sprzedaży cukru 
za rok gospodarczy (od 

01.10 do 30.09 
następnego roku 
kalendarzowego) 

Cena za 1 tonę cukru 
teoretycznie 

wydobywanego  

Cena za 1 tonę cukru teoretycznie 
wydobywanego w przedziale ceny sprzedaży 
od [C] do [D], stanowi sumę kwoty z kolumny 

[B] oraz iloczynu wskaźnika z kolumny [E] i 
różnicy [D] - [C]                                                

Cena 1 tony buraka o 
standardowej jakości 
pol. 16% teoretyczna 

strata wydatku 2%  

[EUR/tc.] [EUR/tc.] [EUR/tb.] 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] 

300 126,1 300 320 50% 17,66 
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320 136,1 320 340 50% 19,06 

340 146,1 340 360 48% 20,46 

360 155,7 360 380 43% 21,80 

380 164,3 380 400 41% 23,00 

400 172,5 400 420 39% 24,15 

420 180,3 420 440 37% 25,24 

440 187,7 440 460 35% 26,28 

460 194,7 460 480 33% 27,26 

480 201,3 480 500 36% 28,18 

500 208,5 500 520 36% 29,19 

520 215,7 520 540 36% 30,20 

540 222,9 540 560 36% 31,21 

560 230,1 560 580 36% 32,22 

580 237,3 580 600 30% 33,22 

600 243,3 600 620 18% 34,06 

620 246,9 620 640 15% 34,57 

640 249,9 640 660 13% 34,99 

660 252,5 660 680 9% 35,35 

680 254,3 680 700 5% 35,60 

700 255,3 700 
powyżej 
700 

1% 35,74 

 
Ceny za 1 tonę fizyczną buraka o jakości innej niż standardowa zostaną określone indywidualnie dla każdego plantatora poprzez podzielenie 
ceny za 1 tonę cukru teoretycznie wydobywanego określonej dla potrzeb ostatecznego rozliczenia przez ilość buraków, która przy danej 
zawartości cukru i teoretycznej stracie wydatku potrzebna jest do wyprodukowania 1 tony cukru. 
3. Cena wskazana w § 2 ust. 3 Postanowień zasadniczych obowiązuje dla buraków o jakości standardowej w miejscu wytwarzania z nich cukru 
buraczanego.  
Producent Cukru może zmienić cenę za buraki w wyniku negocjacji pomiędzy Producentem Cukru a Federacją Związków Plantatorów Buraka 
Cukrowego Grupy Pfeifer & Langen prowadzonych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów albo w przypadku, gdy uprawnienie to będzie 
wynikało z obowiązujących przepisów prawa, bez konieczności dokonywania zmian w formie aneksu. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpi 
po wystawieniu przez Plantatora faktury i/lub po dokonaniu przez Producenta Cukru płatności, strony zobowiązane będą do dokonania 
odpowiednich korekt w wystawionych dokumentach i fakturach oraz dokonanych płatnościach.  
4. Ostateczna wartość 1 tony buraków dostarczonych w ramach ilości określonych w § 2 ust 1 Postanowień zasadniczych umowy skorygowana 
zostanie o zwiększenia lub zmniejszenia ceny określone w § 4 ust. 3, ust. 10 i ust. 11 Postanowień zasadniczych tj., dowozu transportem 
własnym, okrywaniem pryzm specjalną włókniną oraz zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z terminu dostawy buraków zgodnie z 
obowiązującym Porozumieniem Branżowym, a także wynikające ze zmian uregulowań prawnych. 
5. Płatność na rzecz Plantatora stanowią kwoty wynikające z ilości dostarczonych buraków czystych oraz stosowanych cen powiększone o 
podatek VAT i pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania Plantatora wobec Producenta Cukru, obejmujące również kwoty wynikające 
z przepisów VAT. Płatność za dostarczone buraki nie obejmuje kosztów produkcji buraka cukrowego pokrytych w całości lub w części przez 
Producenta Cukru, a które to koszty Plantator zobowiązany jest zwrócić Producentowi Cukru w sposób określony na warunkach nin iejszej umowy 
lub inny indywidualnie określony przez strony. 
6. W przypadku cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich, zajęć egzekucyjnych, a także innych potrąceń zależnych od Plantatora lub 
wynikających ze zmiany przepisów lub ze stosownych uzgodnień, które w rozumieniu ustawy o VAT uniemożliwiają Producentowi Cukru 
dokonanie odliczenia VAT zawartego w fakturach VAT RR, Plantator upoważnia Producenta Cukru do potrącenia równowartości podatku VAT, 
którego Producent Cukru nie może odliczyć jako naliczonego z płatności na rzecz Plantatora. W przypadku braku możliwości potrącenia Plantator 
zobowiązany jest tę równowartość podatku zwrócić Producentowi Cukru. 

7. Ewentualne zobowiązania Producenta Cukru i Plantatora wynikające z ustalenia ostatecznej ceny buraków, rozliczenia opłat produkcyjnych, 
powstałe albo wymagalne po 28 lutego danego roku gospodarczego, wynikające z realizacji niniejszej Umowy nie rozliczone w ramach płatności 
przewidzianej w § 2 ust. 9.1. Postanowień zasadniczych umowy, zostaną uregulowane przy zapłacie pierwszej raty za buraki dostarczone w 
następnym roku gospodarczym, a w przypadku Plantatorów niedostarczających buraków do Producenta Cukru w następnej kampanii, 
zobowiązania te zostaną uregulowane do 30 listopada następnego roku gospodarczego. W przypadku gdy Plantator jest podatnikiem  podatku 
VAT ewentualne zobowiązania Producenta Cukru, o których mowa powyżej zostaną uregulowane tylko w przypadku dostarczenia przez 
Plantatora prawidłowo wystawionej faktury VAT, faktury VAT korekta a w przypadku gdy Plantator jest rolnikiem ryczałtowym nie wcześniej niż 
po dostarczeniu przez Plantatora podpisanej faktury VAT RR lub faktury VAT RR korekty. Plantator niniejszym upoważnia Producenta Cukru do 
dokonywania potraceń z płatności przysługujących od Producenta Cukru z wszelkimi, w tym przyszłymi i niewymagalnymi wierzytelnościami 
wobec Producenta Cukru od Plantatora, z pierwszeństwem przed ewentualnymi innymi wierzycielami. Potrącenie (kompensata) nie wymaga 
odrębnego pisemnego oświadczenia. 
W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu rozliczenia dostaw zobowiązanie wynikające z jej pozytywnego rozpatrzenia zostanie uregulowane 
w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia. 
Przy płatności drugiej raty, o której mowa w § 2 ust 9 b) Postanowień zasadniczych umowy i przy wypłacie za buraki cukrowe dostarczone 
powyżej ilości określonej w § 2 pkt 1 Postanowień zasadniczych umowy a także przy wypłacie należności z tytułu rozliczenia ostatecznej ceny 
buraków kontraktowanych zostaną potrącone wszystkie zobowiązania Plantatora wobec Producenta Cukru, które nie zostały potrącone 
wcześniej, do czego Plantator upoważnia Producenta Cukru bez odrębnego oświadczenia stron. 
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Podstawą do wypłaty jest prawidłowo wystawiona faktura VAT lub w przypadku rolników ryczałtowców faktura VAT RR wystawiona przez 
Producenta Cukru i podpisana przez Plantatora lub ustanowionego przez niego pełnomocnika.  
8. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, Plantator oświadcza, że w razie nałożenia na Producenta Cukru, zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującego obecnie albo zgodnie z przepisami prawa, które będą obowiązywały w przyszłości, dodatkowych 
opłat/ciężarów/kosztów etc., które to opłaty/ciężary/koszty Producent Cukru będzie mógł w myśl ww. przepisów prawa odzyskać od Plantatora, 
Plantator wyraża zgodę i zobowiązuje się ponieść przypadającą na niego część ww. opłat/ciężarów/kosztów w maksymalnej dopuszczalnej 
prawem wysokości. Plantator wyraża zgodę na potrącenie ww. przypadającej na niego części opłat/ciężarów/kosztów z którejkolwiek części 
płatności dokonywanej na podstawie niniejszej Umowy. 

§ 5 
N a l e ż n e  w y s ł o d k i   
1. Za każdą dostarczoną tonę buraków cukrowych (II netto) Plantator otrzyma bezpłatnie 0,5 tony świeżych wysłodków w przeliczeniu na 
zawartość 10% suchej masy. Rzeczywista zawartość suchej masy w świeżych wysłodkach jest uzależniona od technicznych możliwości 
Producenta Cukru. Należna ilość wysłodków przy rzeczywistej zawartości suchej masy będzie obliczona według “Wytycznych kontroli jakości w 
cukrowniach”, W-wa, 1978. 
2.Plantator zobowiązuje się, odebrać należne wysłodki z tytułu wykonania niniejszej umowy w ilościach, miejscu i terminie uzgodnionym z 
Producentem Cukru w oddzielnym planie odbioru nie później jednak niż do ostatniego dnia kampanii. 
3.Miejscem odbioru należnych wysłodków jest miejsce przerobu buraków dostarczonych przez danego Plantatora. W przypadku skorzystania 
przez Plantatora z kompleksowej obsługi dostawy buraków i wysłodków, koszty transportu wysłodków będą uregulowane zgodnie z zapisem § 
4 ust. 4 i 5 Postanowień zasadniczych umowy. W przypadku odbioru wysłodków transportem własnym odbywa się to na koszt Plantatora. 
4.W przypadku rezygnacji Plantatora z odbioru wysłodków lub nie odebrania ich zgodnie z planem odbioru, Producent Cukru będzie uprawniony 
do dostarczenia Plantatorowi odpowiednich ilości wysłodków na koszt Plantatora, jeżeli zagospodarowanie ich w inny sposób nie będzie możliwe. 
Plantator jest zobowiązany przed podpisaniem niniejszej umowy poinformować Producenta Cukru o rezygnacji z odbioru wysłodków.  
Plantatorowi nie przysługuje roszczenie z tytułu nie odebranych wysłodków należnych.  
5.Ewentualne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT związane z odbiorem wysłodków należnych pokrywa Plantator. 
6.Plantator zobowiązuje się zarejestrować u powiatowego lekarza weterynarii jako producent środków żywienia zwierząt zgodnie z zarządzeniem 
Nr 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2005 roku oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących higieny pasz 
(obecnie Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące 
higieny pasz). 
7.Plantator zobowiązany jest do zweryfikowania ilości otrzymanych wysłodków i do pisemnego zgłoszenia ewentualnej reklamacji w tym zakresie 
nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich odbioru. 

§ 6 
S z k o d y ,  z m i a n y  s t o s u n k ó w  w ł a s n o ś c i  
1. W przypadku powstania szkody na plantacji buraków cukrowych mającej wpływ na poziom plonów należy niezwłocznie powiadomić 
Producenta Cukru i w obecności przedstawiciela Producenta Cukru sporządzić protokół strat. 
2. Plantator zobowiązany jest powiadomić Producenta Cukru o zamiarze sprzedaży, wydzierżawienia lub innego przeniesienia formy własności 
lub posiadania plantacji buraków cukrowych objętych umową dostawy lub gospodarstwa rolnego, a także o zamiarze zbycia lub obciążenia 
przyszłej wierzytelności Plantatora z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

§ 7 
Przedstawiciele Producenta Cukru w każdym czasie i bez osobnego zezwolenia mają prawo do przeprowadzenia inspekcji plantacji oraz do 
pobrania prób buraków.  

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych regulacji prawnych. 

 
 

§ 9 
Świadczenia uzyskane przez Plantatora w wykonaniu niniejszej umowy wyczerpują całkowicie jego wszelkie roszczenia z tytułu i w związku z 
dostawą buraków cukrowych do Producenta Cukru. 

 


