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Umowa udyczenia

Zawarta w dniu 22.03.2013r. w Koninie pomiedzy:
I.

Miastem

Konin,

62‑

500,

Konin,

pl.

Wolno§ci

1,

reprezentowanym

przez

prezyde血ta Miasta Konina ‑ J6zeぬNowic鵬ego, z upowa乞nienia kt6rego dziala

zastepca prezydenta Miasta Konina ‑ Marek Waszkowiak, zwanym w dalszej czeSci
ー}UdyczaJ qCym''

a

II. Konihskim Stowarzyszeniem Sportowym

"MUSTANG?l ul. Pohdniowa

2a,

62‑ 510 Konin reprezentowanym przez Prezesa Zarzadu ‑ Marka Bystrzyckiego oraz
wiceprezesa zarzqdu ‑ Aleksandre Wolniewicz zwanym dalej ,,Bior雀cym do utywania''

§宣.

uzyczaJapy OSwiadcza, iz nieruchomoS6 zabudowana polo乞ona w Koninie･ Obreb Star6wka,

oznaczona w ewidencji grunt6w i budynk6w numerem 215 o p?w. 0･0298 ha, objeta ksi拗
wleczyst雀nr KNIN/0005543/7 przy ul. 3 Maja I i 3 stanowl wlasnoS6 Miasta Konina.

Na przedmiotowej nieruchomoSci znajduje sie budynek a pow. uZytkowej 694,21 m2.

§2,

圭l:ycl窄5ap? 0#4j e ow bpeoz誓at葦eczun2#n葦,dootymc2Z警egzocmz:csezczs窪nlanoa nrj.aLel:e I b9u,d:k7j
posadowionego na nieruchomosci opisan.ej w § 1･ ZWane dalej ･･PrZedmiotem uzyczenia'',

a Biorapy do uZywania przedmiot ten przyJmuJe.
2. Biorapy do uZywania zobowiazuje sie, Ze bedzie wykoraystywal przedmiot uZyczenia
wyねpznie w celu prowadzenia sp61dzielni socjalneJ OS6b niepehospraunych zajmuJapeJ
SIQ SPrZedaz年i dystrybucj雀sprzetu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.
3. Bioracy do u之ywania oSwiadcza, Ze przedmiot u2yczenia znajduje sle W Stanie zdatnym
do u乞ytku o kt6rym mowa w ust･ 2･

§3.

Nimejsz雀umowe zawiera sle m CZaS OZnaCZOny･ na Okres pieciu tat poczawszy od dnia

22.03.2013r. do dnia 22,03.2018r. Umowa uZyczenia moze zosta6 przedfu2ona na dalszy czas
oznaczony言e§li Biorapy do uzywania zlozy wniosek nie p6ZnieJ ni2 na kwartal przed
teminem zak〇五czenia umowy.

Slr2z3
§3.

I. przekazanie przedmiotu uzyczenia nastapl po zakoficzeniu prac modemizacyJnyCh, jednak
Pie poznleJ ni2 3 I grudnia 2013r.
2. Biorapy do u乞ywania zobowlaZuJe Sie do u乞ywania przedmiotu uZyczenia wytapznie
na ccle zastrzezone w § 2 ust･2･

3. Biorapy do uZywania ponosi zwyk]e koszty zwiazane z utrzymaniem przedmiotu uzyczenia
w stanie nie pogorszonym･
4. Bioracy do u乞ywania zobowiazuje sic ponosi6 koszty administrowania, hbezpieczenia oraz

koszty eksploatacyjne budynku w tym z tytuhl POboru energii elektrycznej, WOdy, energii
cleplneJ' WyWOZu nieczysto§ci oraz imych medi6w na podstawie odrebnej umowy zawarteJ

z admiristratorem budynku,

5. Bioracy do u2ywania jest zobowlaZany do ponoszenia wszelkich Swiadczeh i clezar6w
publicznych dotyczapych przedmiotu u2yczenia･ a W SZCZeg6lnoSci podatku
od nieruchomoSci.
6. Bioracy do u之ywania ponosi wszelk色odpowiedzialnoS6 z tytulu ewentualnych szk6d

mogapych powsta6 w zwiazku z posiadaniem przedmiotu uZyczenia.
7. Bioracemu do u之ywania die wolno oddawa6 przedmiotu u之yczeni.a (W Calo§ci
lub w cze§ci) osobie trzeciej do uzywania bea zgody uzyczajacego wyrazoneJ na PiSmie.

§4.

1. Kazda ze strop mo乞e rOZWlap6 nimeJSZ包umOWe Z ZaChowaniem szeSciomlesl?cznegO

o血esu w押OWiedzenia i
2. Je之eli Biorapy do u乞ywania bedzie u乞ywal przedmiot niezgodnie z zapISami § 2 ust･ 2

ninleJSZeJ umOWy, UzyczaJapy Jest uPrauniony do wezwama go do zaniechania korzystania
z przedmiotu u之yczenia niezgodnie z umow礼w teminie 30 dni･ W pr乙ypadku dalszego
uzywania przedmiotu u乞yczenia niezgodnie z umowa, u乞yczaJapy Jest uPraWniony

do wypowiedzenia niriej szej umovy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Rozwlapanie umowy Pie moze skutkowat roszczeniami Biorapego do uzywania o zwrot
naklad6w poniesionych na p｢zcdlniot u乞yczenia･

§6.

po zakohczeniu umowy Biorapy do u2ywania zobowiazany Jest ZWrdci6 UZyczaJapemu
przedmiot

uzyczenia

w

stanie

nie

pogorszonym言ednak2e

Biorapy

nie

ponosI

odpowiedzialno§ci za zuzycle przedmiotu uzyczenia bedape nastepstwem prawidlowego
u之ywania･

§7.

1. Wszeikie zmiany umowy wymagaja dla sweJ Wa乞nOSci formy pISemneJ.
2. W sprawach nie uregulowanych ninleJSZ種umOW色maJa ZaStOSOWanie odpowiednie przepISy
Kodeksu cywilnego, a rOZStrZry,ganie ewentualnych spordw wynik書ych z umowy odbywa6 si?

bedzie na drodze sedoweJ.
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§8.

Niniejsz礼umowe sporzqdzon? W 3 (trzech) jednobrzmiapych egzemplarzach･ Z ktorych Jeden

otrzymuje Biorapy do udywanla.
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ANEKS nr 1

Konin

do umowy uzyczenia njeruchomosci z dnia 22.03.2013r.

Zawa巾w dniu 14･10 2013r･ W Koninie pomiedzy:

I. Miastem Konin' reprezentowanym przez prezydenta Miasta Konina ‑ J6zefa
Nowickiego, z upowaznienia kt6rego dziala Zastepca Prezydenta Miast Konina ‑
Marek Waszkowiak, zwanym w dalszeJ CZ肇ci ,,UZyczaJaCym･,
a

ill Koni丘skim stowarzy§zcnie血

sportowym ,タMUSTANG･, z siedzib雀

p重zy

u]･ Potudniowej 2a, 62‑ 510 Konin reprezentowanym przez prezesa zarzadu ‑ Marka
Bystrzyckiego oraz Wiceprezesa Zarzadu ‑ Ale購andre Wo!niewicz zwanym dalej

Bioracym do uzywania,,

W umowie z dn. 22.03.2013r oddano w bezptatne uzyczenie pomieszczenia po4ozone

w budynku przy ul･ 3 Maja = 3 na nieruchomoSci oznaczoneJ W eWidencJl grunt6w
I budynk6w numerem 2 I 5, potoZoneJ W Obrebie Stardwka, o powierzchni 0,0298 ha dla ktoreJ

Sad Rejonowy w Koninie prowadzi ksiege wieczysta KNI N/0005543/7.

§1.

Zmianie ulegajq § 2 ust. 2 oraz § 3 ust･ 7, kt6re ot｢zymuja nastepujape b｢zmienie:
‑ § 2 ust･ 2 ,･Bioracy do uzywania zobowiazuje sie, ze bやdzie wykorzystywa十przedmiot

uzyczenia wylapznie w ce]u prowadzenia sp61dzielni socJalneJ OS6b niepernosprawnych
zaJmuJapeJ Sle SPrZedaza i dystrybucja spIZetu OrtOPedycznego i rehabilitacyJnegO,
pnっ)SPORT i REHAB量LITACJA''.

‑ § 3 ust, 7 "Biorapemu do u乞)′Wania nie wolno oddawa6 przedmiotu uzyczenia (w calosci

lub w czeSci) osobie trzeciej do uzywania bez zgody uzyczajapego wyrazonej na pismie,

z wylapzeniem sp61dziehi socJalnej "SPORT i REHABIL[TACJA,', o kt6reJ mOWa
a§2.u§t.2,

§2.

Pozostale postanowienia ninleJSZeJ umOWy POZOStaja bez zmian.

§3.
NinieJSZy aneks sporz雀dzono.w 3 (trzech) jednobrzmiapych egzemplarzach･ Z kt6rych jeden

otrzymuje Biorapy do uzywanLa.

Bioracy do ugivania
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0§wiadczenie
Stron o rozwlazaniu umowy u2yczenia z dnia 22.03.20 1 3r.

重･ Miasto Konin rep丁czentowane przez Prezydcnta Miasta Konina ‑ J6zeぬNowickiego

z upowaZniellia kt6rego dziata Zastepca Prezydenta Miasta Konina ‑ Marek Waszkowiak
1

II. Konihskie Stowarzyszenie Sportowe "MUSTANG" przy uL 3 MaJa 3, 62‑ 500 Konin,
reprezentowane przez Prezesa Zarzqdu‑ Marka Bystrzyckiego oraz Wiceprezesa Zarz雀du

‑ AIeksandre Wolniewicz

rozwlazuJa umOWe u之yCZenia z dnla 22.03.2013r. dot. pomieszczeh o m. 1.18言.19,上17,

=6, 1 15 =.t4 o pow. tapznej 43,90 m2, mieszczapych sie na pallerze budynku potozonego
przy ul･ 3 Maja 1 i 3, posadowioncgo na nie｢uChomo§ci ozn. n｢ 215, ob｢eb Sta｢6wka,

stanowlapeJ WtaSnOS6 Miasta Konina, za porozumieniem stron i zgodnie ustalajq dzlte
rozwI雀Zania umowy na dn. 3l.01,2014r.
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