Umowa użyczenia samochodu
zawarta dnia 3 kwietnia 2016 r. w Chrzanowie pomiędzy:
Janem Kowalskim, zam. ul. Fiołków 4, 32 – 500 Chrzanów, o numerze PESEL 78090923345,
legitymującym się dowodem osobistym o nr ABC 123123,
zwanym w dalszej części umowy „Użyczającym”,
a
Marcinem Nowakiem, zam. ul. Fiołków 3, 32 – 500 Chrzanów, o numerze PESEL
77102598765, legitymującym się dowodem osobistym o nr ADD 345678, [1]
zwanym w dalszej części umowy „Biorącym”,
o następującej treści:
§1
Użyczający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki Renault Clio z rocznika 2012 o
numerze rejestracyjnym KRK7865W, numer VIN 06E589N62013B152P, zwany dalej
„przedmiotem użyczenia”. [2]
§2
Użyczający oddaje Biorącemu na bezpłatne używanie, a Biorący przyjmuje do używania
przedmiot użyczenia wraz z dowodem rejestracyjnym i polisą OC na czas określony od dnia 10
kwietnia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. w celu używania przedmiotu użyczenia przez czas
urlopu wypoczynkowego Biorącego. [3]
§3
Biorący oświadcza, że zapoznał się ze stanem przedmiotu użyczenia i stwierdza, że jest on
przydatny do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. [4]
§4
Biorący zobowiązuje się do używania przedmiotu użyczenia zgodnie z jego właściwościami i
przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami prawa o ruchu
drogowym, a także do utrzymania go w należytym stanie. [5]
§5
1. Używający zobowiązuje się wydać przedmiot użyczenia wraz z dokumentacją w
terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, jednak nie później niż dnia 10
kwietnia 2016 r.
2. Biorący zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym, w tym
wyczyszczonym, nie później niż w terminie 3 dni od daty upływu czasu, na który
przedmiot użyczono określony w §. 2. niniejszej umowy. [6]
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3. Jeżeli rzecz stanie się potrzebna Użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili
zawarcia umowy albo Biorący naruszy postanowienia zawarte w §. 4. i §. 7. niniejszej
umowy, Użyczający może żądać zwrotu rzeczy przed upływem czasu, na jaki umowa
została zawarta. [7]
§6
Biorący ponosi koszty utrzymania przedmiotu użyczenia, w tym koszty benzyny, przez cały
czas używania oraz ewentualne koszty naprawy, jeśli konieczność taka wynikła podczas lub w
związku z używaniem rzeczy przez Biorącego. [8]
§7
Biorący bez pisemnej zgody użyczającego nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do
używania. [9]
§8
Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym
otrzymuje każda ze stron.
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Biorący

Jan Kowalski [10]

Marcin Nowak [10]

Objaśnienia:
[1] Stronami umowy są osoby fizyczne, należy zatem zamieścić dane pozwalające na ich
identyfikację jak przykładowo numer PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego.
[2] W umowie należy precyzyjnie określić przedmiot użyczenia - w przypadku samochodu
warto podać indywidualny numer VIN.
[3] Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas
oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710
k.c.). Samochód jest o tyle specyficznym przedmiotem użyczenia, że aby z niego korzystać
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należy mieć określone dokumenty. Umowa powinna stwierdzać przekazanie tych dokumentów
na czas jej trwania.
[4] W interesie Użyczającego leży posiadanie na piśmie informacji, iż Biorący do używania nie
zgłasza zastrzeżeń co do stanu technicznego przedmiotu umowy. Użyczający jest bowiem
odpowiedzialny za naprawienie szkody, jeśli przedmiot posiada użyczenia posiada wady, jeśli
nie zawiadomił Biorącego o nich, jednak nie ma to zastosowania gdy biorący mógł wadę z
łatwością zauważyć (art. 711 k.c.).
[5] Umowa może określać sposób używania rzeczy. Jeśli jednak w umowie nie są wskazane
szczegółowe warunki, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej
właściwościom i przeznaczeniu (art. 712 § 1 k.c.).
[6] Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu
rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie
rzeczy będące następstwem prawidłowego używania (art. 718 § 1 k.c.).
[7] 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 (art. 716 k.c.).
[8] Zgodnie z art. 713 k.c. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy
użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy
o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.
[9] Co do zasady bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie
trzeciej do używania (art. 712 § 2 k.c.). Zastrzeżenie formy pisemnej zgody ułatwi ewentualne
przeprowadzenie postępowania dowodowego.
[10] Wprawdzie w przepisach nie jest zastrzeżona forma pisemna umowy pod rygorem
nieważności, niemniej jednak dla celów dowodowych warto umowę użyczenia zawrzeć na
piśmie. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego
podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza
wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany
przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej
ze stron i jest przez nią podpisany (art. 78 § 1 k.c.).
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