
 

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY 

 zawarta w dniu  …………………….     w Szczecinie 

 pomiędzy: 

Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej  z siedzibą  w Szczecinie przy         

ul. Jana Matejki 6 B, 71-615 Szczecin, posiadającą:  NIP 851-25-62-478; REGON 

8117900879 reprezentowaną przez: Artura PRZYBYLSKIEGO – komendanta 

wojewódzkiego zwanym dalej „Sprzedającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

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

                                                 (imię i nazwisko/ nazwa, adres, nr dowodu osobistego, pesel/nip) 

 

zwanym dalej „Kupującym”. 

§ 1. 

SPRZEDAJĄCY sprzedaje, a KUPUJĄCY kupuje samochód osobowy LAND ROVER 

Defender 2,4 TD MR’07, rok produkcji 2007, nr rejestracyjny ZS 3070 M, nr identyfikacyjny 

pojazdu SALLDHMS87A741464; przebieg 218464 km ; pojemność silnika 2402 cm3                          

z wyposażeniem dodatkowym: hak holowniczy, wyciągarka. 
                                                (nazwa i inne cechy identyfikacyjne przedmiotu sprzedaży) 

§ 2. 

Sprzedający oświadcza, że przedmiot  określony w § 1 stanowi jego wyłączną własność, jest 

wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, 

którego przedmiotem jest ten pojazd, oraz że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia lub zajęcia. 

§ 3. 

1. Strony ustaliły cenę  przedmiotu umowy na kwotę brutto ……….. ( słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………………). 

2. Na poczet ceny zostało wpłacone wadium w kwocie brutto 3 280,00 ( słownie złotych: trzy 

tysiące dwieście osiemdziesiąt). 

3. Pozostała część ceny, w kwocie brutto: ………………….. ( słownie złotych: 

………………………………………….) stanowiąca różnicę pomiędzy wartością  przedmiotu 

umowy a wadium powinna być wpłacona przez Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu 

zawiadomienia o wyborze oferty,  lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy, na konto    nr 29 1010 1599 0000 4222 3100 0000. 

§ 4. 



Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność przedmiotu określonego w §1 umowy     

za kwotę określoną w § 3 ust.1. 

§ 5. 

Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego przedmiotu, ma pełną świadomość  co 

do jego uszkodzeń oraz oświadcza, ze nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do 

stanu technicznego, właściwości, parametrów, jak i jego wyglądu oraz oświadcza,                   

iż  w związku z powyższym nie będzie dochodził żadnych roszczeń. 

§ 6. 

1.Wraz z wydaniem przedmiotu umowy  Sprzedający przekaże Kupującemu  posiadane przez 

niego rzeczy przynależne.  

2. Do przekazania przedmiotu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  Sprzedający 

upoważnia  – Zbigniewa Stawieckiego.  

§ 7. 

Wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz 

koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego. 

§ 8. 

Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z umową będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej                    

ze stron. 

 

 

……………………………………..                             ……………………………………….. 

               Sprzedający                                                                         Kupujący 


