
Uchwała Nr XXI/263/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 22 kwietnia 1996 r. 

w sprawie przyjęcia darowizny. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. 

U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża zgodę na przyjęcie darowizny i upoważnia Zarząd Miasta do zawarcia umowy 

darowizny z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 

dotyczącej przekazania na własność Gminie Szczecin siedmiu samochodów VW Transporter 

celem realizacji przewozów osób niepełnosprawnych. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UMOWA DAROWIZNY 

  

zawarta w dniu ...................1996 r. w Warszawie, pomiędzy:  

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. 

Jana Pawła II Nr 13, zwanym w treści umowy DARCZYŃCĄ, reprezentowanym przez:  

- Panią mgr inż. Małgorzatę Sikora - Antkowiak - Dyrektora ds. Inwestycji i Informatyki oraz  

- Pana mgr inż. Andrzeja Witkowskiego - Z-cą Dyrektora ds. Inwestycji i Informatyki 

- a - 

Miastem (Gminą) xxxxxxx 

z siedzibą Zarządu Miasta 00-000 xx, ul. xxxxxx, zwanym w treści umowy 

OBDAROWANYM, reprezentowanym przez: 

- Pana ................................................................................ - Prezydenta Miasta 

- Pana ................................................................................ - Członka Zarządu Miasta 

  

§ 1. 

Przedmiotem darowizny jest samochód osobowy marki Volkswagen Transporter 1,9 Diesel 

(typ 70J1E2), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych:  

nr rejestracyjny WX* xxxxx, 

rok produkcji 1993 

nr nadwozia xxxxxxxxxxx 

nr silnika xxxxxxxxxxx 

  

§ 2. 

Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny, który opisany został w § 1 

umowy. 

  



§ 3. 

Obdarowany zobowiązuje się wykorzystywać przekazany pojazd do przewozu osób 

niepełnosprawnych do końca okresu jego eksploatacji. 

  

§ 4. 

Obdarowany oświadcza, że będzie finansował koszty utrzymania przekazanego pojazdu w 

zakresie potrzebnym do prawidłowego wykorzystania pojazdu do komunikacji osób 

niepełnosprawnych. 

  

§ 5. 

Obdarowany za pośrednictwem lokalnej prasy radia i telewizji, przekaże do publicznej 

wiadomości informację, o zorganizowaniu komunikacji osób niepełnosprawnych w systemie 

BUS TAXI. 

  

§ 6. 

Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność bezpłatnie, opisany w § 1 przedmiot 

darowizny, Obdarowany zaś tę darowiznę przyjmuje. 

  

§ 7. 

Wartość przedmiotu darowizny na podstawie ewidencji księgowej środków trwałych, strony 

określonych na kwotę xxx.xxx, - zł ( słownie ........................................................ zł ). 

  

§ 8. 

Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wolny jest od obciążeń finansowych i praw 

osób trzecich. 

  

§ 9. 

Obdarowany oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu darowizny, 

  



§ 10. 

Obdarowany zobowiązuje się dokonać rejestracji przedmiotowego pojazdu w terminie 30 dni 

od daty wydania. 

  

§ 11. 

Od daty zawarcia umowy wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny 

obciążać będą Obdarowanego. 

  

§ 12. 

Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi w dniu podpisania umowy. 

  

§ 13. 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisu 

kodeksu cywilnego. 

  

§ 14. 

Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwych sądów 

powszechnych. 

  

§ 15. 

Umowa sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.  

  

  

DARCZYŃCA OBDAROWANY 

 


