
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 

Nr 22/2023 Wójta Gminy Skierniewice 

z dnia 20 lutego 2023 r. 

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY 

 

Zawarta w dniu ..................... r. w Skierniewicach 

pomiędzy: 

Gminą Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, NIP 836 14 78 514, zwaną                     

w dalszej części umowy „Sprzedającym”, reprezentowaną przez: 

Czesława Pytlewskiego – Wójta Gminy Skierniewice 

a.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

...................................................................................................zwanym dalej Kupującym. 

 

§ 1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy o numerze 

rejestracyjnym ES 56791 i numerze VIN W0L0JBF19W1035207, rok produkcji: 1997. 

§ 2. Pojazd, o którym mowa w §1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny                 

od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do tego 

pojazdu nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie 

stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

§ 3. 1. Tytułem zapłaty ceny za pojazd, o którym mowa w §1 Kupujący zapłacił 

Sprzedającemu kwotę ........................... zł brutto (słownie ..........................................zł brutto). 

2. Wpłacone wadium zostało zaliczone na poczet ceny nabycia. 

§ 4. 1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie nie później niż w ciągu                  

trzech dni. 

2. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez 

Kupującego ceny za pojazd. 

3. Miejscem wydania pojazdu będzie teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej 

Prawej nr 57, 96-100 Skierniewice. 

4. Wraz z pojazdem Sprzedający wydaje Kupującemu komplet kluczyków. 

§ 5. 1. Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego        

w § 1 umowy, zbadał dokładnie pojazd przed sprzedażą oraz, że z tego tytułu nie zgłasza 

żadnych roszczeń do Sprzedającego. 

2. Sprzedający oświadcza, iż dokonał opisu stanu technicznego pojazdu zgodnie                  

ze swoją najlepszą wiedzą. 

3. Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego,      

nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. 

§ 6. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

§ 7. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8. 1. Sprzedający nie wyraża zgody na cesję przez Kupującego roszczeń z tytułu 

realizacji niniejszej umowy. 



2. W razie sporu sądowego sądem właściwym będzie Sąd Powszechny właściwy               

dla Sprzedającego 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzyma Sprzedający, a jeden Kupujący. 

 

 

Kupujący        Sprzedający 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skierniewice, ul. Reymonta 23, 

96-100 Skierniewice, tel. 46 819 56 00. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych                    

za pośrednictwem adresu email: iodo@gminaskierniewice.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych               

z dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby niniejszego postępowania. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody                

w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu 

 

 

 

………………………… 

     podpis Kupującego 

mailto:iodo@gminaskierniewice.pl

