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skarbem pa丘stwa reprezentow狐ym prZeZ Prezydenta Mias章a Ko皿ina

‑

Kaz血ierza Pa!asza wykonuJapegO Zadania z zakresu administracJl rZQdoweJ,
z upowa孤ienia kt6rego dziala:

zas鴫)Ca Prezydenta Miasta Konina ‑ AndR匂Sybis
zwanym dalej 9●U卒yczaJqCym''
a

Bankiem

Zywno!ci

w

Koninie

NTP 665‑219‑00‑30, REGON

?

62‑510

Konin,

ul.

Przemyslowa

124d

310307454, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze

Sqdowym pod ur KRS 0000055996, reprezentowanymprzez:
pana Ireneusza Niewiarowskiego ‑ prezesa zarzadu
ノー

oraz

pani年Joanng Piekarczyk ‑ cz書onka z餌z従du, dyrektora

zwanym dalej ●〕Bioracym do u勾wania''

§1.

u乞yczaJapy O;wiadcza, i乞dzia批i gruntu po士oZone w Koninie ‑ Nies量uszu･ OZnaCZOne

w ewidencji grunt6w i budynk6w ur 5S6/13 o pow. 0,0110 ha oraz 5S6/14 a pow. 0,5035 ha
objete KW 56941 stanowi雀wlasnoS6 Skarbu Pahstwa. Na dzialce gruntu ozn. nr 556/14
posadowiony jest budynek ( ul･ Przemys書o‑ 124d ) o pow･ Zabudowy 624,00 m2 oraz

powierzchni uzytkowej ca. 600,21 m2.

§2.
→

1･U乞yczajapy
‑

oddaje

w

bezplatne.u2ywapie

wskazane

w

§

1

dzialki

gmtu

oraz

budynek zwane dalej ,,przedmiotem uzyczema", a Biorapy do u2ywania przedmiot ten

przカmuje. zakres przedmiotu u乞yczenia okregla zalapznik graficzmy do unowy (przedmiot

u2yczenia oznaczono koIorem Z6Itym ).
2.

Przedmiot

utyczenia

bQdzie

przez

Bior年cego

do

uZywania

wykorzystywany

do prowadzenia dzialalnoSci statutoweJ I
3. Biorapy do u2ywania o§wiadcza, Ze Jest juz w posiadaniu przedmiotu uzyczenia.

4. Biorapy do uZywania oSwiadcza, Ze przedmiot tryczenia znajduje sie w stanie zdatnym
do u2ytku o ktorym mowa w ust.2

§3.

NinieJSZa unOWe Zawiera sle na CZaS nieoznaczony.

S/r2z2
§4.

1.Biorapy do u2ywania ponosI ZWykle koszty, Zwiazane z utrzymaniem przedmiotu uzyczenia
w st袖ie

正e pogo重szonym.

2. Biorapy do ugivanla Jest ZObowi彼紬y do ponoszenia takze imych nale乞noSci zwia狐yCh
z eksploatacj生przedmiotu uzyczenia, a w szczeg61noSci dotyczapych:
‑ zuzycia en.ergii eleltrycznej ･ WOdy･ Oチzgwania,
‑ vyozu nleczystoici stalych i opr6血lanla osadnik6w hieczystoSci plymych,
‑ utrzymywania ladu i porz雀dku w obrebie przedmiotu urtyczenia oraz w jego bezpo§rednim
s雀Siedztwie,

‑ ubezpleczenia.

3･ Biorapemu do ugivaniq nie wolno oddawa6 przedmiotu tryczenia(w caloSci tub w?zeSci)
osobie trzeciej do uzywama oraz przeprowadra6 j ego modemizacji bez zgody u乞yczaJapegO

vryrazoneJ na PISmie.
4. Biorapy do u乞ywania Jest ZObowiazany do ponoszenia wszelkich Swiadcze丘i cie乞ar6w

publicznych dotyczapych przedmiotu udyczehia, a w szczeg61noSci podatku
od nieruchomo§ci.

5. Biorapy do uzywania ponosi wszelka odpowiedzialnos6 z tyt血ewentualnych szk6d
糾

mogapych powsta6 w zwiazku z dzialalno5ci雀PrOWadzon色w obrebie przedmiotu u2yczenia.

§5.

1. Po zalrohczeniu unovy Biorapy do uzywania zobowiqzany Jest ZWr6ci6 UZyczaJapemu
przedmiot uzyczenia w stanie nie pogorszonym, jednakze Biorapy nie ponosi
odpowiedzialnoSci za zuzycie przedmiotu urtyczenia bQdape nastepstwem prawid書owego

uzywania.

2. Biorapemu do u2ywania nie przyshlguje roszczenie o zvrot naldad6w poczynlonych
na przedmiot uzyczenia.
§6.

Ka2da ze stron moze rozⅥ辞ae nlmeJSZ牛unOWe Z ZaChowaniem trzymiesiecznego okresu

wypowiedzenia･ Udyczaj年cy zastrzega sobie prawo do rozwi鮮血ia niniejszej unowy

bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania przez Biorapego
do ugivania przedmiotu u乞yczenia do prowadzenia dzialalnoSci imeJ niz okreSIoneJ

w statucie.
§7.
1. Wszelkie miany unowy wymagaja dla sweJ Wa如oSci fomy pISemneJ.
2. W sprawach nie uregulowanych ninieJSZa unOW年maJa ZaStOSOWanie odpowiednie przep宣Sy

kodeksu cywilnego, a rozstrzyganie (ewentualnych) spor6w wyhiklych z umowy odbywa6 siq
bedzie na drodze s車owej.

§8.

Nihiejsza unowe sporzedzono w 3 (trzech) jednobr2mi雀CyCh egzemplarzach, Z kt6rych jeden
uje

Biorapy

do

uzywania.
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