
 
UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU 

 

Zawarta w dniu ………………….r. w ……………………… pomiędzy:  

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

zamieszkałym w…………………………..……………………………………….………………………………………………….…………  

zwaną/zwanym w dalszej części umowy UŻYCZAJĄCYM  

a  

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

zamieszkałym w: ……………………………………………………………..………..………………………………………………………  

zwaną/zwanym w dalszej części umowy BIORĄCYM.  

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki ………………………                   

w kolorze ……………………….., nr rej ……………………………, rocznik ……………..  

2. Użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie samochodu, o którym 

mowa w pkt 1, a biorący na powyższe wyraża zgodę.  

3. Umowa zostaje zawarta na okres ………………….…………………….  

4. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i zostanie 

stwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez obie strony.  

§ 2 

Biorący oświadcza, że przedmiot użyczenia widział i nie wnosi zastrzeżeń co do jego wyglądu, stanu 

technicznego i jakości.  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI BIORĄCEGO 

§ 3 

1. Biorący zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu 

i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową.  

2. Biorący nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody 

użyczającego.  

3. Biorący ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu użyczenia, a także wszelkie inne koszty 

związane z jego eksploatacją.  

4. Po wygaśnięciu umowy biorący wyda użyczającemu bez uprzedniego wezwania przedmiot 

użyczenia w stanie niepogorszonym, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 

obie strony Biorący nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu użyczenia będącym następstwem 

zwykłego używania.  

 

 

 



PRAWA UŻYCZAJĄCEGO 

§ 4 

Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia:  

1. jeżeli biorący używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową,  

2. jeżeli biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego,  

3. jeżeli z nieprzewidzianych powodów przedmiot użyczenia stanie się użyczającemu potrzebny.  

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

§ 5 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie, a w braku 

porozumienia poddadzą się rozstrzygnięciu sądu powszechnego.  

2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla użyczającego 

i jednym dla biorącego.  

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano  

 

 

 

UŻYCZAJĄCY         BIORĄCY 


