
BEZPŁATNA UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU 

 

 

Zawarta w ………………… dnia …………………. roku pomiędzy: 

 

Panią/Panem …………………….………………………………………….zamieszkałą/ym w 

……………………………….. przy ul. ……………………………….. nr ……….. kod 

pocztowy ………………………….., Dow.Osob. nr …………………………………., 

PESEL ………………………….., zwaną/ym dalej Użyczającym, 

 

a 

 

Panią/Panem …………………….………………………………………….zamieszkałą/ym w 

……………………………….. przy ul. ……………………………….. nr ……….. kod 

pocztowy ………………………….., Dow.Osob. nr …………………………………., 

PESEL ………………………….., zwaną/ym dalej Biorącym do używania. 

 

zwanymi łącznie Stronami. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania samochód 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

    (opis samochodu: marka, model, rocznik, moc silnika, pojemność silnika, kolor, nr 

rejestracyjny). 

2. Biorący do używania potwierdza, iż jest mu znany stan techniczny przedmiotu 

umowy użyczenia.  

3. Użyczający oświadcza, że jest jedynym właścicielem ww. opisanego samochodu. 

 

§ 2 

Oświadczenia Biorącego 

 

1. Biorący samochód oświadcza, iż przedmiot określony w § 1 został mu użyczony w 

stanie kompletnym, z uwzględnieniem wad określonych w § 1 ust. 2, i zdatnym do 

użytku oraz Biorący nie ma z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.  

2. Samochód został wydany Biorącemu wydany w dniu podpisania umowy wraz z 

niezbędnymi dokumentami tj. …………………………………….  

 

 

 



§ 3 

Czas trwania umowy 

 

1. Samochód zostaje użyczony Biorącemu na czas oznaczony/nieoznaczony od dnia 

……………………… do dnia ……………………………………. 

 

§ 4 

Zasady używania samochodu 

 

1. Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest niedozwolone. 

 

§ 5 

 

1. Korzystanie z samochodu dozwolone jest wyłącznie na terenie kraju.  

 

§ 6 

Odpowiedzialność i koszty 

 

1. Z chwilą użyczenia samochodu Biorącemu staje się on w pełni za niego 

odpowiedzialny. 

2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się w czasie trwania umowy ponosić wszelkie 

koszty bieżącej eksploatacji samochodu, w szczególności ............................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

§ 7 

 

1. Biorący do używania samochód jest odpowiedzialny za jego przypadkową utratę lub 

uszkodzenie, jeżeli używa go w sposób sprzeczny z umową albo z jego 

właściwościami lub z przeznaczeniem. 

2. Po zakończeniu użyczenia Biorący obowiązany jest zwrócić użyczającemu samochód 

w stanie niepogorszonym; jednakże Biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie 

samochodu będące następstwem prawidłowego używania. 

 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić: 

 za porozumieniem stron, 

 poprzez złożenie wypowiedzenia przez jedną ze Stron - termin 

wypowiedzenia określa się na …................... dni, 

 poprzez rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia przez Użyczającego 

w przypadku naruszenia przez Biorącego przepisów zawartych w § 4, 5 



umowy, a także w sytuacji określonej w § 7 ust. 1, jeśli Biorący używa 

samochodu w sposób sprzeczny z umową albo z jego właściwościami lub z 

przeznaczeniem. 

 

§ 9 

Zwrot samochodu 

 

1. W przypadku rozwiązania umowy Biorący zobowiązuje się na swój koszt zwrócić 

samochód wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w § 2 ust. 2 w terminie do 

…............. dni od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy 

będzie sąd …………………………………………….... 

4. Umowę sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach, po …….. dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

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

Użyczający       Biorący do używania 

(podpis)       (podpis) 

 


