
 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2018  
Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 18.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa - Sprzedaży 

 

Zawarta w dniu  .......................  2018 r. w Dzikowcu pomiędzy: 

Gminą Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, NIP: 814-15-73-676 reprezentowaną przez:  

Zastępca Wójta Gminy Dzikowiec - Józef Tęcza  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Maria Kubiś,  

zwaną dalej Sprzedawcą  

a zwanym dalej Kupujący 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: 

1) Marka i model - ŻUK A156B 

2) Numer identyfikacyjny - 484889 

3) Pojemność silnika - 2120 ccm 

4) Moc silnika 52 (71 KM) 

5) Stan licznika - 10253 tyś. 

6) Kolor nadwozia - czerwony 

7) Paliwo - etylina 

8) Skrzynia biegów - manualna 

9) Data pierwszej rejestracji - 1988 r. 
 

10) Data ważności badania technicznego - nie posiada ważnego badania. 

11) Data ważność ubezpieczenia OC – nie posiada ważnego ubezpieczenia 

 

§2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych 

oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również 

przedmiotu zabezpieczenia. 

§3 

Kupujący oświadcza, iż stan pojazdu, będący przedmiotem umowy jest mu dobrze znany. Kupujący zobowiązuje się do 

wykorzystania pojazdu zgodnie z prawem. 

 

§4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w $ 1 niniejszej umowy za kwotę 1600 zł 

(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). 

2. Kupujący zobowiązuje się wpłacić zaoferowaną cenę za pojazd pomniejszoną o kwotę 

wadium (tj. 160,00 zł.) na konto bankowe Sprzedającego nr: 27 9159 1010 2003 3000 0039 

0006 w terminie do dnia ................... 2018 r. 

3. Wydanie przedmiotu umowy na własność nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie 5 dni od wpłynięcia na konto 

Sprzedającego ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium. 



 

 

§5 

4. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym i wyposażeniem nabywanego pojazdu i z tego 

tytułu nie zgłasza żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 

5. Kupujący zobowiązuje się wypowiedzieć polisę OC sprzedającego w ciągu 30 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy. 

§6 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi 

Kupujący. 

§7 

1. w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla 

Sprzedającego. 

 

§8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Kupującego, dwa dla Sprzedającego. 

KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 
 


