
UMOWA UZYCZENIA

zawa轟a w dniu 1 1.07.2007 I. w Kon血ie po皿iedzy:

Miastem Konin reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Konina - Kazimierza Palasza, 2WanJm dalej

)タU乞ycz利手cy皿"

a

fundacj種im. Do量tom Piotm Janaszka PODAJ DAしEJ ul. ll Listopada 7aタ62-510 Koninタnr KRS

OOOO197O58, reprezentowana przez Zu2ね-e Janaszek-Maciaszek　-　Prezesa ZaJZadu, ZWana daleJ

録Bioracym do u乞y-nia".

§1

UdyczaJaJey OSwiadcza, 2e Jest wlaScicielem zabudowaneJ Die-ChomoScI POIo乞onej w Koninie - ob｢eb Glinなa,

ul. Pohldniowa, oznaczoneJ W ewidencJl grunt6w i budynk6w jake dzialka numer 419 o pow. 0,O846 ha

1 objeta ksiega wiecaysta_ I�"�cs�sr�

§2

1･ Udycajacy oddaje w bezp書atne ugivanie zabudowana?ie-ChomoS6 opisana w §1･, Skladajaca sic

z budynku o pow. udytkowej 234,3 m2 oraz przylegaJacej do n|egO dzialld gruntu, 2owana dalej

przedmiotem udyczenia�ﾂ���&薮&�ﾖ7��F��Vv庸�譁���'ｦVFﾖ薮B�FV���'ｧ便ﾗTｦR�
2. Przedmiot udyczenia bedzie przez Bio喝cego do ugivaha vykoraystywany vyねcmie na cele statutowe

Fundacji, vy szczeg61noSci‥�Gｦ��ﾆ�ﾆ踞3b����'ｦV7｢���ﾇ要率�6ｦ���3f"�譁W�Vﾆ踟7�&�v逍6崖�ﾖﾆ�ｦ坊G賃

spolecznoScl lokalnych,　organizacJI POZarZ貧dowych,　SamOrZad6w,　biznesu. Inkubacja

przedsiebiorczoSci spoZec2mer.
3･ Udyczajacy wyra生zgode na przebudowe' rozbudowe i remont w budynku, o ktorym mows w §2. ust.

1･ dla ce16w praystosowawcaych do statutowej dziala|noSci Biorac:go w: u却wanie. Tym samym

Ukyc2aJaCy vyraZa zgode na ponoszenie naklad6w przez Bio昭cego w uaywame-

§3

NinieJSZa umOWe Zawiera sic poczawszy od dnia 1 1.07.2007 r. na czas nieokreSIony. UdyczaJa.Cy ZrZeka sic

jednak prawa jej wypowiedzenia czy rozwiazania przez okres 1 5 (pietnaScie) lat liczac od dnia jej zawarcia, za

vyJatkiem przyczyn, 0 kt6rych mowa w § 5 ust. 3 umovy.

§4

1. P基幹kazanie przedmiotu u乞yczema nast年pi do dnia 19.07.20O7 r.

2･ Bior包cy do u勾wania zobowi亀zuJe Sis do uaywania przedmiotu uayczenia wyねczme na ｡ele zastr雅乞one

w§2.ust.2.

3･ Bioracy do u勾wania ponosi zwykZe koszty zwiazane a ut重aymaniem przedm王otu udyczenia w stanie Die

pogOrSzOnyln･

4･ Biora-cy do u勾wania zobowlazany jest do uzyskania na podstawie odrebnych um6w zawartych pTZeZ

n〃ego z odpowiedniml podmiota剛moZliwoSc宣POboru energu elektryczneJ, WOdy, energu Cieplnej,

wywozu niecaystoSci ora2 innych medi6w niezbednych przy vykorzystywaniu p重従dmiotu niniejszej

umOWy･
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5･ Bioracy do uaywania Jest ZObowlaZany do ponoszenia wszelklCh Swiadcze丘i cie乞ar6w publicznych

dotyczacych przedmiotu udyczema, a w szczeg61noScI POdatku od nieruchomoSci.

6. Bioracy do u勾wania ponosi wszelka odpowiedzialnosさz tytuZu ewentualnych szk6d mogacych

powstat w zwiazku z posiadaniem przedmiotu udyczenia

§5

1･ KaZda ze stron maze rozwia2ae ninieJSZa, umOWe Z 2aChowaniem rocznego okresu vypowiedzenia, ktory

2acayna bieg z dniem 3 1 grudnia z rastrzezeniem §3.

2. W pnypadku vypowiedzenia umovy przez udyczaJ印egO Bio聡cemu w ug巾anie zostana. avrdcone

poniesione udokumentowane przez nlego naklady pocaynione na przedmiocie uayczenia od dnia

podpisania nhieJSZeJ umOWy i vycenione na dzie丘rozwiazania umowy. Ustalenia wysoko室ci

pocaynionych p戴eZ Bioracego do uzywania na劇ad6w na nieruchomoSci U勾7CZ句aCegO dokona

powo重any wsp6lnie przez strony niezaleiny blegly･ kt6reg? opinia bedzie dla mch wi埴ca, WartostS

naklad6w Bio喝cego do uzywanla zostanie mu 2Wrdcona nezwIocznie po ustaleniu JeJ WyScko§ci, Pie

p6如iej niZ w teminie 3O dni od daty zako丘czenia wyceny.

3･ Je乞ell Bioracy do ugivania bedzie ugival przedmiot udyczenia niezgodnie a zapisami　§2. ust. 2

ninleJSZeJ umOWy･ UdyczaJaCy Jest uPrawiony do 2桝6cenia mu uwagl na pISmie i vezwania go

do zaniechania konystania z przedmiotu u乞yczenla nlezgodnie z u皿owa'w terminie t膨eCh血esleCy

od dnia otrzymania wezwapia pr.zez Biora-cego do平ivania･ Po bezskutecznym upZywie teg｡ teminu,

w praypadku dalszego uaywanla przedmiotu uayczenla p脇=z Bio喝cego do ug巾a正a w spos6b

niezgodny z umowa UdyczaJaCy Jest uPraWniony do wypowiedzenia ninieJSZeJ umOvy beg okresu

wypowiedzenia.

4. W praypadku Die dotrzymania warunk6w o血eSIonych w §2. ust. 2 niniejszej u皿owy Bioracemu

w ugivanie hie praysluguje odszkodowanie z tytuhl poniesionych naklad6w.

§6

1. Wszelkie zmiany umovy wymagaja dla sweJ Wa2noSci fo-y pISemneJ.

2. W sprawach nie uregulowanych ninleJSZa umOWa maJa ZaStOSOWane Odpowiednie przepisy kodeksu

cywilnego, a rozstrzyganie ewentua血ych spor6w vyniklych z umowy odbywae sic bedz宣e na drodze

sadoweJ.

§7

Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplaJ-Zach, Z kt6rych dwa otraymuje Uあ′CZaJaCy

a Jeden Bio記cy do ugivania.

U乞yc乞劃嚢cy Rio唱cy do u乏ywania
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RG. 3011 - 0015/2007

ANEKS nr宣12008

do Umowy U乞yczenia z血ia 1 L07･2007 roku

zawarty w dniu 30.07.2008 r. w Koninie pomiedzy:

賞･Miaste血Konin reprezentow弧ym przez Prezydenta Miasta Koni血a - Kazi血ic重Za Pa!asza,

zwanym dalejタ) U宝yczaJqCym ,,

a

II.Fundacjq im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ ul･11 Listopada 7a, 62.510 Konin,

nr KRS 0000197058, reprezentowan色przez Zuzame Janaszek - Maciaszek - Prezesa Zarz社u,

zwan生dalej ,, Bioracym do ugivania ,,

冨田

strony zmieniaj雀§ I unowy w cz肇ci dotyczapej oznaczenia nieruchomo5ci i stwierdzaja, 2e dzialka

Jest O狐aCZOna n皿e重em eWidency〕nym 498, a陶pOWie重zc重昂a wynosi 0,00948 ha

§2

Pozostale warunki unowy uZyczenia pozostaja bez zmian

§3

Aneks sporz雀dzono w trzech jednobrzmlapych egzemplarzach, z kt6rych dwa otrzymuje Miasto.

感
ぎuND久C｣A

Dokto.,a P(otra J種nむSZぬ

､O寄AJ DA｣巨｣

間川'州n u‖用stapada 7a ヽ這',〆
､ ""-…r'　r亘L{々1161101



打ezyden章Miasta Konlna

plac Wolno5ci I
GN.紋貼蛾007

ANEKS血r 2

do umovy uzyczenia nieruchomosci

z dnia = lipca 2007 I.

Sporz如zony dnia 15,03.201 1r, w Koninie pomiedzy:

量･ Mia§tem Konin reprezentowanym p重zez prezydenta Miasta Kon血a-

J6zefa Nowickiego - z upowa2nienia kt6rego dziala Zastepca Prezydenta Miasta

Konina - Marek Was水owiak ,zwanym dal匂,,Uzycza即ym,,

a

I量･ Fundacja im･ Doktora Piotra Jamszka ,,PODAJ DALEJ,, u!. Potudniowa 2a,

62 - 510 Konin nr KRS OOOO197058 reprezentowana pTZeZ Zuzanne Jamszek - Maciaszek
- Prezesa Zarzadu, zwan雀dalej ,,Biorqcym do u勿wania,,

§1.

W ! 4 umovy uzyczenia dodaje sic ust･ 6 w treSci:

"6. UZyczaJapy WyraZa zgode na nieodplatne oddanie przez Biorapego do uzywania osobie

trzecleJ CZeScI POmieszczeh budynku p｢zy ul. Pohdniowej 2A - w celu Swiadczenia

)odp十amych us血g w zakresic poradnictwa prawnego lub imych nieodp掠れych uslug

li乞onych z celami sta餌owymi Bior雀cego do u乞ywanla, w spos6b也ki aby nie naⅢSZalo

zobowiazania Bioracego do utrzymania Przedmiotu umowy w hie pogorszonym stanie."

§2.

Pozostate postanowienia Umowy udyczenia pozostaj雀bez zmian.

§3.

owe niniejsz年sporz雀dzono w trzech egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje Bioracy

Bior雀cy do uzywania

F, up i克ayderlta融lasm

astQPCa P鴫aydenta Mlast∂ Vへ　-へ

巨S ZARZAしU

FL;n(J｡坤活｢

D()ktora Plotra lan日SZka










