UMOWY SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI
zawarta w dniu ………………. w Strzelcach Wielkich, pomiędzy:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, 63-820 Piaski, Strzelce
Wielkie 84
NIP: 696 000 97 01, REGON: 410513920,
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………………
a
Panem/Panią ……………………………………………….… legitymującym/ą się dowodem osobistym seria
nr ………………………. wydanym przez ………………………………………………………….... zamieszkałym/ą
……………………………………………………………………...
zwanym dalej Kupującym.

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004) o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż ruchomości …………………………………………………………………………
§ 2.
Ruchomość, 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 niego nie
toczą się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ta ruchomość, ani nie stanowi ona
przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
Kupujący, za przedmiotową ruchomość zapłaci Sprzedającemu kwotę netto wysokości:
…………………………...….....… zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi
kwotę …………………….. zł. Kwota brutto wynosi …………………………..……………………………………..…. zł,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..………….…... zł).
płatną przelewem na rachunek bankowy:
PKO BP SA Oddział w Gostyniu 94 1020 3121 0000 6302 0003 8927
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 4.
1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego należnej
kwoty, o której mowa w § 3.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące ruchomości,
niezbędne do prawidłowego korzystania z ruchomości.
3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie Strony umowy
protokołu przekazania i odbioru.
§ 5.
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny przedmiotu umowy i nie wnosi do
niego żadnych zastrzeżeń.
2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc
do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty
uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy związane z przedmiotem umowy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
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