WZÓR PISMA

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU OSOBOWEGO1
Dnia …………………………………….……., w ……….………………………………………..
pomiędzy2:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………...,
[imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, organ
wydający]
zwanym w treści umowy Użyczającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………...,
[imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, organ
wydający]
zwanym w treści umowy Biorącym do Używania,
została zawarta umowa następującej treści:
Użyczający i Biorący do Używania łącznie, w dalszej części umowy, określani będą jako Strony.
§1
Użyczający oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki ……………………………..
model
………………………………,
Nr
rejestracyjny
…………………………..,
Nr identyfikacyjny pojazdu ………………………………………………………………….., rok produkcji …….
……………., kolor ……………………………., przebieg ……………………………...., pojemność silnika
………………………...
§2
Użyczający wydaje rzecz określoną w § 1 wraz z dowodem rejestracyjnym, polisą
ubezpieczeniową nr ……………………………………………………………… i z kompletem kluczyków.
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§3
1. Użyczający oddaje w bezpłatne używanie3 przedmiot użyczenia, o którym mowa
w § 1 niniejszej umowy, a Biorący do Używania przedmiot ten przyjmuje
i zobowiązuje się do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz do utrzymania
w należytym stanie.
2. Biorący do Używania będzie korzystał z przedmiotu użyczenia przez okres 4 ….. miesięcy i
zwróci
rzecz
po
upływie
ustalonego
w
niniejszej
umowie
terminu,
do miejsca zamieszkania Użyczającego.
3. Biorącemu do Używania nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia do korzystania osobom
trzecim.
§4
Biorący do Używania oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i stwierdza,
że znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego użytku.
§5
1. Koszty eksploatacji przedmiotu użyczenia ponosi Biorący do Używania.
2. Biorący do Używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw
niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.
§6
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).
§7
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd5 .........................................................
[określenie sądu]
§8
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.........................................

.........................................

[podpis Użyczającego] [podpis Biorącego do Używania]
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Omówienie wzoru:
1

Umowa użyczenia została uregulowana przepisami art. 710 – 719 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.) – dalej jako „k.c.”.
2 Umowę użyczenia mogą zawrzeć wszystkie podmioty prawa cywilnego. Niniejszy wzór

dotyczy umowy zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi.
3

Istotą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność, co odróżnia tę umowę od umowy najmu.
Użyczenie różni się także od umowy darowizny, bowiem Użyczający nie dokonuje bezpłatnego
świadczenia kosztem swojego majątku a rzecz użyczona nadal pozostaje – nieobciążona – w
jego majątku.
4

Użyczenie kończy się z upływem terminu określonego w umowie. Jeżeli umowa użyczenia
została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy Biorący do używania uczynił
z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek
uczynić. Zgodnie z przepisem art. 716 k.c., jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z
umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie
nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli
rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia
umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas
oznaczony. Zakomunikowanie takiego żądania skutkuje ustaniem użyczenia.
5

Zgodnie z przepisem art. 46 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 ze zm.) strony mogą umówić się na
piśmie o poddanie sporu sądowi I instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy.
Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy.

