
 UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU 

 

Zawarta w dniu ………………………..2021r. w Toruniu  
Powiatem Toruńskim, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń: NIP: 956-20-86-885 działającym poprzez 
jednostkę organizacyjną: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 115, 87-100 Toruń reprezentowanym przez:  
Adama Orłowskiego – Dyrektora PZD 
przy kontrasygnacie:  
Stefanii Trybuszewskiej – Głównego Księgowego  

 

zwanym w dalszej części umowy "Sprzedającym", 

a 

Panem/Panią ………..........................   , legitymującym się dowodem osobistym Numer …………. 

wydanym przez..... .…………………………………… zamieszkałym ............................  

i Panem/Panią................................... , legitymującym się dowodem osobistym Numer ………….  

wydanym przez ……………………………………....... zamieszkałym ........................... 

zwanym w treści umowy "Kupującym", o następującej treści: 

§ 1 

Sprzedający oświadcza, że: 

1. Jest właścicielem pojazdu: .............................. o numerze rejestracyjnym ............., numerze 

nadwozia ..........................., rok produkcji ...............    

2. Pojazd jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz nie 

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

przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 2 
. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd, o którym mowa w § 1 powyżej. 

§ 3 

Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ....................... brutto 

(słownie:.................................................................................), płatną gotówką w kasie Sprzedającego 

lub przelewem na konto nr ………………………………….. . Za zakupiony pojazd wystawiony zostanie 

rachunek. 
§ 4 

1.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty o której mowa w 
§ 3. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, 
niezbędne do prawidłowego korzystania z niego tj. dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia 
polisy ubezpieczeniowej, kartę pojazdu. 

3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór pojazdu będącego przedmiotem 
sprzedaży. 

§ 5 

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

umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 



2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie 

wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Kupujący dokona ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC. 

§ 6 

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

uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego. 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwie otrzymuje 

Sprzedający oraz jedną Kupujący.                                                                                                

 

 

 

Sprzedający      Kupujący 

 


