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Umowa uayczenia

Zawarta w dniu 19.03.2013r. w Koninie pomiedzy:

〇･ Miaste血　Konin) 62-　500, Ko正n, pl･ Wolno§ci 1,重eprezentowanym przez

Pl.ezydenta Miasta Konina　- J6zefa NowickiegoI ZWanym W da賞szeJ CZ肇ci

},U乞ycza職cyⅢ''

a

II･ Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka ,,PODAJ DALEJブタuI. Po山dniowa 2a, 62 -510

Konin reprezentowana przez Prezesa Zarzadu - Zuzanne Janaszek - Maciaszek - zwanym

dalej ))Biorqcym do uzywania,,

§1.

UzyczaJapy OSwiadcza, i2 nieruchomoS6 zabudowana pdo2ona w Koninie, obreb Star6wka,

o弓naczona w ewidencji grunt6w i budynk6w numerem 215 o p?w. 0･0298 hal Objeta ksieg生

wleczyst雀nr KNIN/0005543/7 przy ul. 3 Maja I i 3 stanowl wlasnoS6 Miasta Konina.

Na przedmiotoweJ nieruchomo5ci znajduje siさbudynek o pow. uzytkowej 694,2l m2.

§2.

1. UZyczaJapy Oddaje w bezplatne uzywanie pomieszczenia mieszczape sle W budynku

posadowionym na nieruchomoSci opisanej w ! 1, polozone na:

a) pietrze tj.: kuchni亀z jadalniもpok6j nr I, pok6j nr 2, pok6j nr 3, pok6j nr 4, 1azienke,

korytarz, wC personelu, pomieszczenie socjalno- administracyjne, pok6j nr 5, kuchnie

z jadalnia> korytarz, lazienkeタpok6j nr 6, o pow. urtytkowej 179,10 m2 wraz z klatka

schodowa) komunikacjq do platfomy i korytarzem,

b) poddaszu, tj. pok6j hostelowy nr hl, lazienke hl, pok6j hostelowy ur h2, 1azienke h2,

pok6j hostelovy nr h3, 1azienke h3, pok6j hostelowy nr h4, 1azienke h4, pomieszczenie

socJalne, magaZyn CZyStej bie=zny poscieloweJ'POmieszczenie porzadkowe, POk6j hostelowy

nr h5, przedpok6j, lazienke h5, korytarz, pok6j hostelowy nr h6, 1azienke h6, o pow･

u乞ytkowej 139,48 m2 uraz z klatk年schodowa, komunikacj響do platfomy i korytarzem,

zwane dalej��'ｦVFﾖ薮FVﾒ�YEg�7ｦV譁�rrﾂ���&薮&����F��Wｧ要�譁���'ｦVFﾖ薮B�FV���'ｨ4ｦﾗVｦRﾀ

2. Bioracy do uzywania zobowiazuje sic, Ze bedzie vykorzystywa書przedmiot uZyczenia

wylapznie na cele: poprawa jakosci zycia os6b niepehospraunych, chorych, starszych,

zag｢o乙onych patologlami spo書ecznymれbogich, z dom6w dziecka i imych potrzeb葛彊ych

pomocy i zwi?kszanie perspektyw ich rozwoju - fiayc狐ego, psychicznego, zawodowego.

DziaZalnoS6 na rzecz aktywizacji os6b niepe書nosprawnych, mlodziezy, spo書ecznoSci

]okalnych) organizacJI POZarZqdowych, SamOrZed6w, biznesu prowadzona bedzie rdwniez

w fomie przedsiebiorczo5ci spoleczneJ.

3. Biorapy do uZywania moZe dokonywa6 prac adaptacyjnych na przedmiocie uZyczenia

w zakresie na jaki uzyska zgode uzyczajacego. Koszty przeprowadzenia ewentualnych prac

adaptacyJnyCh obci雀za6 b?da Biorapego do u乙ywania.
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§3.

1. Przekazmie przedmiotu uzyczenia nastapl po zakchczeniu prac modemizacy)nych, jednak

正e p6Zni匂ni之do 31 gⅢdnia 2013重.

2. Bioracy do uzywania zobowiazuJe Sie do uzywania pIZedmiotu uzyczenia wylapznie

na cele zas億ze之one w § 2 ust.2.

3. Biorapy do uzywania ponosi zwykle koszty zwiqzane z utnymaniem przedmiotu uzyczenia

w stanie nie pogorszonym.

4. Biorapy do uzywania zobowiazuje sie ponosi` koszty administrowania, ubezpieczenia oraz

koszty eksploatacyjne budynku w tym z tytuh, poboru energii elektryczmej･ WOdy, energiう

cleplnej, wywozu nieczystoSci oraz imych medi6w na podstawie odngbnej umowy zawarteJ

z adminis億ato重em budynku.

5. Bioracy do u乞ywania Jest ZObowlaZany do ponoszenia wszelkich Swiadczeh i clezar6w

publicznych dotyczapych przedmiotu uzyczenia, a w szczeg6hoSci podatku
od nie｢uchomo§ci.

6･ Biorapy do uzywania ponosi wszelka odpowiedzialnosc z tytu九ewentualnych szk6d

mogapych powsta6 w zwi碑ku z posiadaniem przedmiotu udyczenia.

7. Biorapemu do uzywania hue wolno oddawa6 przedmiotu u乞yczenia (w ca書oSc=ub

w cze5ci) osobie tTZeCiej do u2ywania bez zgody UZyczajacego wyra之onej na piSmie.

§4.

1･ Niniejsz礼umowe zawiera sle na czas oznaczony na okres 15 lot pocz雀WSZy Od dnia

19.03.2013r. do dnia 20.03.2028r. Umowa udyczenia moze zosta6 przedluzona na dalszy

czas oznaczony' JeSli Biorapy do uzywania zlody wniosek Die p6Zniej niz na kwartal przed

teminem乙ak〇五czenia umowy.

2. W przypadku rozwlapania przez strony tub zakohczenia umowy Biorapemu do uzywania

zostan礼zwr6cone poniesione udokumentowane przez nlego naklady w zakresie prac

adaptacyjnych na ktore uzyskal zgode U之yczajapego, o kt6rych mowa y § 2 ust, 3･

poczymone na przedmiocie uzyczenia od dnia podpisania nmleJSZeJ umOWy 1 WyCenione na

dzieh rozwi翠ania umowy z uwzglednieniem ich zudycia. Usta!enia wysokoSci poczynionych

przez Biorapego do uzywania nak書ad6w na nieruchomoSci U乞yczajapego dokona powo書any

przez UZyczaj雀cego biegly･ kt6rego opinia bedzie wi牢aca dla stron. Towy. WartoS6

naklad6w Bioracego do u2ywania zostanie mu zwr6cona po ustaleniu JeJ WySOkoSci, Pie

p6Zni匂ni乞w te-inie 30 dni od daty zako丘czenia wyceny.

3. JeZeli Biorapy do u2ywania bedzie uzywal przedmiot niezgodnie z zapisami § 2 ust. 2

ninleJSZeJ umOWy) UzyczaJapy Jest uPraWriony do wezwania go do zahiechania korzystania

z przedmiotu uzyczenia niezgodnie z umow雀w teminie 30 dni･ W przypadku dalszego

uzywania przedmiotu u之yczenia niezgodnie z Umowa>　U2yczaJapy Jest uPraWniony

do wypowledzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym,

4. W przypadku nie dotrzymania warunk6w okreSIonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy

Biorapemu w u2ywanie nie przys山guje odszkodowanie z t)心血poniesionych nakfad6w.
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§5.

Po zakohczeniu umowy Biorapy do uzywania zobowiazany Jest ZWr6ci6 UzyczaJapemu

przedmiot uzyczenia w stanie nie pogorszonym, jednakze Biorapy Pie ponosi

odpowiedzialnoSci za zuzycie przedmiotu tryczenia bedace nastepstwem prawidtowego

u乞ywania.

§6.

1･ Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej wazno§ci fomy pISemneJ.

2･ W sprawach nie uregulowanych niniejsz礼umowa maJq ZaStOSOWanie odpowiednie przepISy

Kodeksu cywilnego, a rozstrzyganie ewentualnych spordw wyniklych z umowy odbywa6 sic

bedzie na drodze sedoweJ.

§7.

Niniejsza umowe sporzedzon? w 3 (trzech) jednobrzmiapych egzemplarzach･ Z kt6rych jeden

otraymuje Biorapy do udywanla,
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