
 
 

 

Umowa Nr          /2020 - wzór 

zawarta w dniu ………………  2020 r. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie,  

ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, NIP 712-314-43-49, REGON 060418276, 

reprezentowanym przez: 

Pana Arkadiusza Iwaniuka – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 

zwanym dalej Sprzedającym 

a 

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

……………………………………………………………………… zwanym dalej Kupującym 

 
o następującej treści: 

§1 

W oparciu o przeprowadzony przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego Sprzedający 
sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód marki Nissan X-Trail o parametrach określonych w § 
2 niniejszej umowy. 

§2 

Sprzedający oświadcza, że: 

 jest właścicielem samochodu marki Nissan X-Trail rok produkcji 2004, o numerze 

rejestracyjnym LU 4520K, numerze nadwozia ……………………………………  

 samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami, na rzecz osób 

trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód,                          

nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§3 

1. Cena przedmiotowego samochodu wynosi ………….…….………………… zł brutto 
(słownie:………………………………………………….. zł). 

2. Sprzedający na poczet kwoty wymienionej w punkcie 1 zalicza kwotę ………..……. zł 

(słownie: ……………………… zł) wpłaconą przez kupującego tytułem wadium. 

§4 

1. Kupujący przedstawia potwierdzenie zapłaty pozostałej części ceny w wysokości ……… zł 

(słownie: ………………………………. zł) na konto sprzedającego w banku 

……………………………………………………………………………………… . 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące samochodu 

niezbędne do prawidłowego korzystania z niego, a w szczególności dowód rejestracyjny, 

ważne ubezpieczenie OC oraz 2 komplety kluczyków. 

3. Samochód zostanie przekazany Kupującemu na podstawie protokołu zdawczo –

odbiorczego. 

4. Miejscem wydania samochodu jest miejsce postojowe w Białej Podlaskiej przy siedzibie 

Wydziału Terenowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie,  

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska. 

5. Wydanie samochodu nastąpi w uzgodnionym między stronami terminie. 

6. Z chwilą wydania samochodu Kupującemu, na Kupującego przechodzi ryzyko uszkodzenia 

lub utraty samochodu. 

7. Osobami upoważnionymi do wydania i odbioru samochodu są: 

a) przedstawiciel Sprzedającego – Pan Wojciech Duklewski, 

b) przedstawiciel Kupującego - …………………………………………………………… .  

§5 

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny samochodu określonego w § 1 

niniejszej umowy i oświadcza, że nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączają zastosowanie art. 556 Kodeksu cywilnego. 



 
 

 

3. Kupujący nie będzie wnosił roszczeń zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

4. Kupujący oświadcza, że oznaczenia numerowe samochodu są zgodne z danymi zawartymi                             

w  dowodzie rejestracyjnym. 

5. Kupujący wypowie dotychczasową umowę ubezpieczenia samochodu w ciągu 7 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy oraz niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Sprzedającego. 

§6 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty 

opłaty skarbowej, obciążają Kupującego. 

§7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa. 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
 

 
 
 
 
 
 
 
             Kupujący       Sprzedający  
 
 
 
……………………………     …………………………….. 

 


