
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.62.2022 
       Wójta Gminy Łambinowice z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

 
UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY SAMOCHODU  

 
zawarta w dniu ……............………………… w Urzędzie Gminy Łambinowice pomiędzy  
Gminą Łambinowice z siedzibą przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, NIP: 753-23-
91-051, REGON: 531412846, reprezentowaną przez .................................................................. zwaną 
w dalszej części umowy „Sprzedającym” 
a 
Panem/Panią ...................…………………...... legitymującym się dowodem osobistym seria ......……….. nr 
...............………..… wydanym przez ...……….…………...................................... zamieszkałym/zamieszkałą 
……………................………......................................................................… 
zwanym/zwaną w treści umowy „Kupującym”, o następującej treści: 
§ 1. 1.  Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego Skoda Fabia Kombi o numerze 
rejestracyjnym ONY 85HT, rok produkcji 2003, nr identyfikacyjny pojazdu VIN: TMBJC26Y243994546 , 
przebieg: 441367 km. 
2. Kupujący złożył ofertę pisemną w dniu ………………... . 
 
§ 2. Sprzedający oświadcza, że: 
1. Pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność, 
2. Samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz że 
nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on 
przedmiotu zabezpieczenia. 
 
§ 3. Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd. 
 
§ 4. Cenę sprzedaży samochodu zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustalono na kwotę 
...................................... zł,  słownie ..........................................................................................., 
Sprzedający potwierdza, że całość uzgodnionej ceny sprzedaży pojazdu została uiszczona przelewem 
na konto bankowe Gminy Łambinowice nr 74 8905 1010 2001 0012 5413 0004/ wpłacona w kasie 
Urzędu Gminy w Łambinowicach, w dniu zawarcia niniejszej umowy. 
 
§ 5. 1.  Warunkiem wydania przedmiotu sprzedaży, niezwłocznie po podpisaniu umowy, jest wpłacenie 
uzgodnionej ceny sprzedaży. 
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu 
3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego przedmiotem 
sprzedaży. 
§ 6. 1.  Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej 
umowy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 
2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich 
żadnych zastrzeżeń. 
§ 7. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 
§ 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy Kodeksu cywilnego. 
§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: 
 
 
 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe 
zamawiającego usługę/; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, 
kontakt: adres e-mail/ *; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu 
związanym z wykonaniem umowy z dnia ……….. nr………, której Pan jest stroną, a której 
przedmiotem jest …………….. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu jej 
realizacji ; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy  
w zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych załączników do 
umowy.  
Nie może skutkować również zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


