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Dnia, 14. kwietnia 2009 r. w Poznaniu 

 

Umowa zamiany 

 

zawarta  pomiędzy: 

 

Kazimierz Boroń, PESEL 765498000, zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Górnej 8, zwanym 

dalej Zamieniającym 1, legitymującym się dowodem osobistym ASD 87980980 

a 

Romanem Markowskim, PESEL 765498000, zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Górnej 6, 

 

zwanym dalej Zamieniającym 2, legitymującym się dowodem osobistym ASD 87980980 

 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamieniający 1 oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego marki Opel 

Astra rocznik 2004 nr rejestracyjny PO 6765476 o wartości 12 000,00 złotych 

(słownie dwunastu tysięcy zł.). 

2. Zamawiający 1 oświadcza, że samochód wymieniony w ust. 1 wolny jest o praw 

osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a 

także, że samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 2 

1. Zamieniający 2 oświadcza, iż jest właścicielem samochodu osobowego marki Toyota 

Civic rocznik 1999 nr rejestracyjny PO 7687783 o wartości 15 000,00 złotych 

(słownie piętnastu tysięcy zł.). 

2. Zamawiający 2 oświadcza, że samochód wymieniony w ust. 1 wolny jest o praw osób 

trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby przedmiotem, a także, że 

samochód ten nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. 
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§ 3 

Zamieniający 1 przenosi własność samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1, na rzecz 

Zamieniających 2 w zamian za przeniesienie przez Zamieniających 2 własności samochodu, o 

którym mowa w § 2 ust. 1, na rzecz Zamieniającego 1. 

 

§ 4 

Strony zgodnie oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do wartości samochodów będących 

przedmiotem zamiany. 

 

§ 5 

1. Zamieniający 1 zobowiązuje się do zapłacić na rzecz Zamieniającego 2 kwoty 3 000 

złotych (słownie trzy tysiące) tytułem dopłaty różnicy wartości przedmiotów zamiany. 

2. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi w chwili odbioru samochodu 

wymienionego w § 2 ust. 1  

 

§ 6 

Wzajemne wydanie przedmiotów zamiany nastąpi w dniu podpisania umowy, w dniu 

18.04.2009 r., w  Poznaniu  

 

§ 7 

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponoszą obie strony w częściach równych. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

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

stron. 

 

         ZAMIENIAJĄCY 1:   ZAMIENIAJĄCY 2: 

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

 


