
Załącznik nr 2 do ogłoszenia na sprzedaż samochodu 

 

 

UMOWA 

                  
zawarta w dniu ............................  w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl;     

Rynek 1; 37-700 Przemyśl NIP 795-231-95-92, w imieniu której działa Straż Miejska                       

w Przemyślu,  ul. Sportowa 8; 37-700 Przemyśl reprezentowana przez: 

Jana Geneję – Komendanta Straży Miejskiej 

zwanym w dalszym ciągu SPRZEDAJĄCYM 

a  

……………………………………… 

…………………………………….. 

……………………………………… 

legitymującym się dowodem osobistym …………………. wyd. przez ………………………. 

zwanym w dalszym ciągu KUPUJĄCYM została zawarta umowa o następującej treści: 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez SPRZEDAJĄCEGO na rzecz KUPUJĄCEGO  

 samochodu marki Fiat DOBLO nr  rej. RP ……., kolor czerwony, rok produkcji  2007. 

 

1. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że samochód marki Fiat DOBLO nr  rej. RP ……., kolor czerwony, 

rok produkcji 2007, będący przedmiotem umowy stanowi jego własność i jest wolny od wad 

prawnych, praw do osób trzecich oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego jest przedmiotem     

i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

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

3. SPRZEDAJĄCY przenosi na rzecz KUPUJĄCEGO własność pojazdu określonego            

w pkt. 1 umowy za kwotę określoną w pkt. 2 niniejszej umowy, której otrzymanie kwituje.  

4. KUPUJĄCY oświadcza, że stan techniczny wymienionego pojazdu jest mu znany i z tego 

tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do SPRZEDAJĄCEGO. KUPUJĄCY sprawdził 

oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc zastrzeżeń.  



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

niniejszej umowy obciążają KUPUJĄCEGO, w szczególności koszty podatku od czynności 

cywilnoprawnych. 

6. Płatność  kwoty wymienionej w pkt. 2 umowy w  kasie Straży Miejskiej nastąpi  w dniu 

podpisania umowy. 

7. Pojazd zostanie wydany KUPUJĄCEMU w dniu dokonania wpłaty i podpisania  umowy. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

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

Stron. 

10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Samochód marki Fiat DOBLO nr  rej. RP ….., kolor czerwony, rok produkcji  2007, 

będący przedmiotem umowy został nabyty w wyniku przetargu w dniu 05 listopada 2018 r.  

 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY                                                   KUPUJĄCY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 informuje,  

że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Straż Miejska przy ul. Sportowej 8 w Przemyślu . Dane przetwarzane 

są w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu oraz wystawienia faktury. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu 

do treści  swoich danych , ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania .  

 


