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WZÓR 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY  

 

Umowa zawarta dnia ……..………..2020 w Poznaniu pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska  

w Poznaniu z siedzibą w (61-625) Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4; REGON 000162406  

i NIP 972-05-27-579; reprezentowanym przez Waldemara Kołaskiego Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 

zwanym dalej Sprzedawcą, 

a 

…………………………  

zwanym dalej Kupującym. 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż ……………………………………………. zgodnie z §7 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. poz 2004). 

  

§ 2. 

Sprzedawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w §1 stanowi jego własność oraz wolny jest od  wad  

prawnych. 

§ 3. 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny  przedmiotu umowy określonego  w §1  jest mu znany i nie będzie z 

tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego. 

 

§ 4. 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje przyczepę ciąż.sp. do łodzi N-300 / silnik Mercury 8MH opisany 

w § 1 za kwotę ………………… zł, zgodnie z ofertą z dnia ……………., stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

2. Kupujący zobowiązuje się wpłacić kwotę, o której mowa w pkt. 1 na konto Sprzedającego  

w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy. 

3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny sprzedaży, o której mowa wyżej w ust. 

1 niniejszego paragrafu. 

§ 5. 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie koszty i opłaty poniesie Kupujący. 

 

§ 6. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd w Poznaniu. 

§ 7. 

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

 

 

 

    

 

Kupujący Sprzedawca 


