
Załącznik Nr 5 

do zarządzenia Nr 15/2021  

Wójta Gminy Łubowo 

z dnia 21.04.2021r. 

 

 

UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY 

 

zawarta w dniu …..……………………. r. w Łubowie,  

pomiędzy: 

Gminą Łubowo, 62-260 Łubowo 1, NIP 784-22-99-291 

reprezentowaną przez Wójta Gminy – Andrzeja Łozowskiego 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Kangoo 1,5DCI: 

 numer rejestracyjny: PGN 440CF 

 numer Vin: VF1FC09MF29600860 

 rok produkcji: 2003 

 pojemność silnika: 1461 cm³ 

§2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, 

jest wolny od wad prawnych oraz osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego 

przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§3 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ..…………. zł (słownie: ……………………. 

zł 00/100), pomniejszone  o wadium, tj. 200,00 zł, którą to kwotę Sprzedający wlicza w kwotę 

wartości przedmiotu umowy. 

§4 

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu określonego w §1 za kwotę 

określoną w §3 niniejszej umowy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że Kupujący zapłaci cenę nabycia, o której mowa w  §3 niniejszej 

umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Kupującego  ceny 

nabycia na rachunek bankowy nr 31 9068 0003 0000 0101 4006 5400 w Wielkopolskim Banku 

Spółdzielczym. 

 

§5 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu 

występował z żadnymi  roszczeniami wobec Sprzedającego. Z uwagi na fakt, że pojazd jest 

używany wyłączona  jest rękojmia za wady fizyczne samochodu. 

§6 

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

umowy oraz koszty opłaty skarbowej i inne ponosi Kupujący. 

§7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



§9 

Wraz z samochodem przekazuje się: 

 dowód rejestracyjny nr DR/BAN 2066629 

 kartę pojazdu: KP/AAB 3798700 

 polisa OC 338500500848 

 kluczyki do samochodu 1 kpl.  

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  strony. 

 

 

                                  Sprzedający:                                                                Kupujący: 


