
 

                                 Umowa kupna-sprzedaży                             Projekt 

 

zawarta w dniu …  w Janowie Podlaskim, pomiędzy: 

Gminą Janów Podlaski reprezentowaną przez: 

Jacka Hura – Wójta Gminy 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym” 

a 

 

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym” o treści następującej: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego niesprawnego technicznie pojazdu  

marki Star 660M Specjalny Pożarniczy (GBM), rok produkcji 1974, numer 

identyfikacyjny VIN 338830, numer rejestracyjny LBI 00623,  

 § 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego 

wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy 

się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również 

przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3 

Kupujący zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy  wymieniony w § 1 kwotę w 

wysokości ……. zł ustaloną w oparciu o przeprowadzony w dniu …… ustny przetarg 

nieograniczony 

§ 4 

1. Wydanie pojazdu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po uprzednim 

dokonaniu wpłaty przez Kupującego na rachunek bankowy nr 53 8025 0007 0390 

0114 2000 0020  

2. Wraz z przekazaniem pojazdu  Sprzedający przekaże Kupującemu wszelkie 

dokumenty niezbędne do jego rejestracji we właściwym organie 

3. Odbiór pojazdu (załadunek, transport) odbędzie się siłami i środkami własnymi  

Kupującego 

§ 5 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu    

i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz, że z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych 

roszczeń w stosunku do Sprzedającego 

§ 6 

Strony ustaliły, że koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy ponosi Kupujący 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych  umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Sprzedający                                                                                  Kupujący 

 



                             Umowa kupna-sprzedaży                                Projekt 

 

zawarta w dniu …  w Janowie Podlaskim, pomiędzy: 

Gminą Janów Podlaski reprezentowaną przez: 

Jacka Hura – Wójta Gminy 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym” 

a 

 

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym” o treści następującej: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż używanego niesprawnego technicznie pojazdu  

marki Jelcz 005) Specjalny Pożarniczy (GBA), rok produkcji 1978, numer 

identyfikacyjny VIN 04990, numer rejestracyjny LBI 09029,  

 § 2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego 

wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy 

się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również 

przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3 

Kupujący zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy  wymieniony w § 1 kwotę w 

wysokości ……. zł ustaloną w oparciu o przeprowadzony w dniu …… ustny przetarg 

nieograniczony 

§ 4 

1. Wydanie pojazdu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po uprzednim 

dokonaniu wpłaty przez Kupującego na rachunek bankowy nr 53 8025 0007 0390 

0114 2000 0020  

2. Wraz z przekazaniem pojazdu  Sprzedający przekaże Kupującemu wszelkie 

dokumenty niezbędne do jego rejestracji we właściwym organie 

3. Odbiór pojazdu (załadunek, transport) odbędzie się siłami i środkami własnymi  

Kupującego 

§ 5 

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu    

i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz, że z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych 

roszczeń w stosunku do Sprzedającego 

§ 6 

Strony ustaliły, że koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy ponosi Kupujący 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych  umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Sprzedający                                                                                  Kupujący 

 

 


