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Umowa u乙yczenia

zawarta w dniu 19 07.2007 I w Komnie pomLedzy:
Miastem Ko調in ｢ep｢ezentowanyi¶ p｢zcz P｢c乙yde晴(a Mi租sta Konina ‑ Kazi調i○○za Palasza,
zwanym dalej
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a

stowarzyszeniem MONAR? u=看o2a S7, 00‑681Warszawa, nr KRS 0000139796, reprezentowanym pehomocnlctwem ur
33/05/2007 r. z dnia 16.05･2007 r･ PrZeZ [wonq Remiszewsk雀‑ Klerownika Punktu KonsultacyJnegO MONAR w Koninie

zwan雀dalej ,,Bioracym do uZywania''･

紬
uzyczaJapy O§wiadcza, Ze Jest W十aScicjeiem zabudowanych nleruchomo§cI POIozonych w Konlnle ‑ obreb Morzys!aw, ul･ Ok6Ina 54･

oznaczonych w ewldencJ I grunt6w i budynk6w jako dzialki numer:
19/52 o pow. 0,1117 ha i objQta ksjegqwleCZySt孔KW KNIN/00026900/I,
19/70 o pow. 0,0360 ha i objeta ksiQgaWICCZyStq KW KN量N/00026900/1,

19/34 o pow 0,0088 ha i objQta kslega WICCZySta KW 20216･
§2
l. uzyczajapy oddaJe W bezplatne uzywanie budynek pl.Zy ul. Ok6lneJ 54, zlokallzowany w obrebie opisanych w §l. dzialek

gruntu oraz teren do mego przylegty zwane daleJ "PrZedmiotem uZyczenia", a Bioracy do uzywania przedmiot ten przyJmuJe.
2･ P｢zedmiot u之yczenia bedzie p｢zez Biorapcgo do uzywania wykorzystywany wy富雀cznie do realizacJI Zadania pod nazwa:

p｢owadzenje punktu KonsuitacyJnCgO dla os6b z probiemem mrkotykowym oraz ich rodzin,, Docelowo budynek bedzie
s書uzyりako:
a) poradnla州arodowego Funduszu Zdi owia,

b) Punkt hterwencji Kryzysowej,
c) Klub M富odzie乞owy,

d) Oddzia書Dziemy,

e)Hostel
3. Uzyczajapy vyraza zgode na przebudowc i remont budynl(u, a ktorym.mowa w §2. ust 1. dla realizacji niezbednych ce16w

statutowej dzlalalnosci BIOrapegO W uZyWanie. Tym samyln UZyczaJapy WyraZa ZgOde na ponoszenie naklad6w przez
Biorapego w uzywanle.

§3

=‑nieJSZaumOWe ZaWiera sle POCZ雀WSZy Od dnia 19 07 2007 I na czas nieokreSIony

§4

L Przekazanie przedmiotu uzyczellla naSt雀Pl do dl↑la 26 07 2007 r

‑‑

2･ Biorapy do uzywanja zobo当zuje sl? do uzywanla PrZedmiotu uzyczenia wy雌znie na cele zastrze乞oTe w §2･ uSt･ 2.

3. Bioracy do uZywanla ponosI ZWykle koszty zwlaZanC Z utrZymanlem PrZedmlOtu uZyCZenla W Stame me POgOrSZOnym
4. BIOraCy do uzywanla ZObowi礼Zany｣eSt do uzyskania na podstawie odrQbnych um6w zawartych przez niego z Odpowjednimi
podmlotami moz‑‑woscI POboru energll elektryczncJ, WOdy･ energ" ClePlneJ･ WyWOZu nieczystoSci oraz i皿ych med16w

meZb?dnych przy wykorzystywaniu przedm lOtu nlmCJSZeJ umOWy

5. Bioracy do uzywanla Jest ZObowlqZany do ponoszenia wszelklCh Swladczeh i ciezar6w publlcznych dotyczapych przedmiotu

uzyczema, a W SZCZCgOhoScI POdatku od nlCruChomoScl.
6. Bio｢apy do uzywania ponosl wsze‑ka odpowiedzialnoS6 z tytulu ewentualnych szk6d mogacych powsta

r

ｧv

ｦｷR

posladaniem przedmiotu ∪乙yczenia

§5
1. Kazda ze st｢on mo之c roz､岬Za
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bieg z dniem 30 wrzeSnia.

2. W przypadku wypowlcdzema umowy przez UzyczaJapegO BIOrapemu W uZyWanie zostana zwr6cone poniesIOne
udokumentowane p｢zcz mcgo naklady poczynLOi｢e na PrZedmiocie uzyczenia od dnia podpisania ninleJSZeJ umOWy I
wycenione na dzie両ozwiqzanla umowy ustalenla wysolくOSc‑ poczynlonych przez Bioracego do uzywania nakふad6w na
niemchomosc川之ycza｣孔CCgO dokona powoia‑1y WSPOinie przez strony nieZalezny blegly･ kt6rego oplnia bedzle dla nich

(卦,,u

餌涙姓

ｷCg'

wl彼apa. warto;6 naklad6w Bio｢acego do uzywanla zostanie mu zwr6com niezw書ocznie po ustaleniu JeJ WySOkoSci, nie
p6Zniej niz w teml…e 30 dni od daty zakohczema wyceny
3. Jezelj Bio｢q?y do uzywania bedzle uZyWa手przedmlOt uZ.yCZenia niezgodnie z zapisami §2 ust. 2 niniejszej umowy,

uzycz網Cy Jest up｢aWIOny do zwr6ccnia mu uwag川a plsmie i wezwania go do zanlechania korzystania z przedmiotu
uzyczenia mezgodnie z umow雀プW temlnle trZeCh miesiQCy Od dnla OtrZymania wezwania przez Biorapego do uzywania Po
bezskutecznym uplywie tego termtnu･. W P丁ZyPadku dalszego uzywania przedmiotu uzy.czenia przez BIOrapegO do uzywapla
w spos6b niezgodny z umowa UzyczaJapyJeSt uPram〃Ony do wypowiedzenia nin‑eJSZeJ umOWy bez okresu wypowiedzenla.
4. W przypadku Die dotrzymanla yarunk6w okreSIonycll w §2･ uSt. 2 n証ejszej umowy BIOrapemu W uZyWanie nie przys書uguje
odszkodowanie z tytulu pomes10nyCh nakねd6w

§6

l. wszelkle zmiany umowy wymagaJadla sweJ WaZnOScl fomy pISemneJ
2･ W sprawach nie uregu‑owanych nlnleJSZ年umOW年maJq ZaStOSOWanie odpowiednie przepISy kodeksu cywilnego,
a rozstrzyganie ewentualnych spor6w wynik書ych z ulllowy odbywa6 sie b?dzie na drodze sadoweJ.

§7
1inleJSZa umOWe SPOrZadzono w trzech jednobrzl叩CyCh egzemplarzach, Z kt6rych dwa otrzymuJe UzyczaJaCy a Jeden Bioracy do

uzywania

Bior雀Cy do uzywania
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W狐SZaWa, dn. 16.05.2007 I.

PE◆乙NOMOCN重CTWO Nr33105/2007

Dz,ia王ajap w imieniu ZaⅨqdu G王6wnego Stowarzyszenia MONAR z siedzib雀
w warszawie przy ulicy Hozej 57,叩lsanego do Krajowego Rejestru Sqdowego

pod nunelem 00001 39796, Nr 526‑1 0‑38‑205 udziela皿y Pehomocnictwa pani:

Iwo議e P̲e嘉szewskieお

PESEL

79012412886, legityt鼎jace手車｣owodem

osobistym ser.DD nr 9056846, vydanym pIZeZ Bumis億a Miasta Bartoszyce,

kierownikowi punktu KonsultacyJnegO Stowarzyszenia MONAR w Koninie przy
u看icy Sosnowej 16.
do podejmowania wszelkich czymo§cI PraunyCh, Skladania oSwiadczeh woli, skladania

w正osk6w w ramach konkⅧS6w o免れi podpisywa正a

関るw, doko皿yw狐ia

i podpisywania rozliczeri z zawartych un6w, dokonywania czy‑oSci s饗嘘bowych
‑

w urz?dach i instytucjach takich jak: NFZ, ZUS, Urz尋Skarbowy, Bank i imych,

w zakresie dziala丘zwlazanych z ww･ Plac6wka.

Pe血omocnictwo jest WaZne do dnia 3 i oudnia 2007 roku
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