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Umowa uzycze皿ia

Zawarta w dniu 10.01.2012r. w Kohinie pomiedzy:

I. Miaste皿Konin reprezemtowanym przez Prezydenta Miasta Konina - J6zeぬ

Nowickiego z upowaznienia kt6rego dziala - Zast?pea Prezydenta Miasta Konina-

Marek Waszkowiak zwanym dalej ,)UdyczaJ雀Cym,,

a

II. Stowarzyszeniem Aktywno5ci Lokalnej ●) M!odzi - Aktywni ') w Koninie przy

ul. Fikusowej 8, 62･ 502 Konin, reprezentow紬ym przez Preze§分　Stowarzyszenia -

Urszule Maciaszek zwanym dalej "Bior雀Cym do ukywania,,

§1.

U2yczaJapy O§wiadcza, i2 nieruchomoS6 zabudowana polo乞ona w Koninie obr?b Nowy

Dw6r na dzialkach oznaczonych w ewidencJl grunt6w i budynk6w nr: 206/6, 205/6 i 209/7,

przy ul. GoZdzikowej 2 w Koninie objete ksiega wieczyst色KNIN/00057721/8 stanowi

嵩oo:ej豊]:azsntea; 8Klo2葦nf∴2Ta pHedmiotowej niemchomoSci mieSci SIQ budynek o pow

§2.

i;5Y526yCEaJ2apzyna,9dduia!cee?1eb:ZPpI.a#:c薄d#eupoopTsl%zecgzoemja§ i lkzowrytan�F��ﾆV薬ﾉ�7ｧVWｦG&fﾖ柳�ﾐ

uzyczenia", a Biorapy do uzywania przedmiot ten przyJmuje. Granice przedmiotu uzyczenia

okreSIono na zalapzniku graficznym do unowy u2yczenia (przedmiotu uzyczenia oznaczono

kolorem z〔庇ym).

2. Przedmiot u2yczenia bedzie przez Biorapego u乞ywany w celu prowadzenia Swietlicy

SrodowiskoweJ.

(　3. Biorapy do uzywania oSwiadcza, ze Jest ju乞w posiadaniu przedmiotu uzyczenia.

4. Bioracy do u2ywahia oSwiadcza, 2e przedmiot u2yczenia znajduje sle w stanie zdatnym

do udytku o kt6rym mowa w ust. 2.

§3.

NinieJSZ色umOW? ZaWiera sl弓na CZaS nieoz皿aczony poczqwszy od dnia 02.Ol.2012 r,

§4.

1. Biorapy do uzywania ponosi zwykle koszty, zwiazane z utrzymaniem przedmiotu

uzyczenia w stanie nie pogorszonym a w szczeg6lnoSci zobowiazuJe Sic do:

-　utrzymania czysto5ci, ladu i porz年dku,

- utrzymania naleZytego stanu urzqdzeh i obiekt6w znajdujapych sie na uzyczonej

nieruchomoSci.
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2. Bior年cy do uZywania Jest ZObowi翠any do ponoszenia wszelkich Swiadczeri i ci?zar6w

publicznych dotyczacych przedmiotu u2yczenia･ a W SZCZeg61noSci podatku od

nieruchomo§ci.

3. Koszty eksploatacyjne, w tym z tytu血zu乞ycia medi6w beda rozliczane procentowo

i ilosciowo przez bior雀cego do u乞ywania z administratorem budynku na podstawie faktur

vystawionych przez dostawce medi6w i uslug.

4. Biorapemu do u2ywania nie wolno oddawa6 przedmiotu udyczenia (w calo§c=ub

w cz亀sci) osobie trzeciej do uzywahia bez zgody UZyczajapego vyraZonej na piSmle.

5. Bioracy do u2ywania ponosI WSZelka odpowiedzialnoS6 z tytuhl ewentualnych szk6d

mogacych powsta` w zwiqzku z posiadaniem przedmiotu u乞yczenia･

§5.

po zakohczeniu unowy Biorapy do u2ywania zobowi呼any Jest Z-6ci6 U乞yczaJapemu

_　przedmiot uzyczenia w stanie nie pogorszonym, jednak2e Biorapy nie ponosi

odpowiedzialnosci za zu乞ycle przedmiotu u2yczenia bed年ce nastepstwem prawid書owego

u2ywania.

§6.

1. Ka2da ze stron moze rozwlaZaC ninleJSZ雀unOWe Z ZaChowaniem szeSciomieslecznego

okresu wypowiedzenia. u乞yczaJapy ZaStrZega SObie prawo do rozwl雀Zania ninleJSZeJ unOWy

bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania przez Biorapego

do nyania.przedmiotu uzyczenia na ime cele ni乞okreSIone w § 2 ust. 2･

2. Rozun鮮anle unOWy nie mo乞e skutkowat roszczeniami Biorapego do uZywania o zwrot

naklad6w poniesionych na przedmiot u卒yczenia.

§7.

1. Wszelkie zmiany unowy wymagaja dla sweJ Waino5ci fomy pISemneJ.

2･ W sprawach nie uregulowanych ninieJSZa unOW牛maJa ZaStOSOWanie odpowiednie przepISy

kodeksu cywilnego, a rozstrzyganie (ewentualnych) spor6w wyniklych z umowy odbywa6 si?

bedzie na drodze s社oweJ ,

§8.

Niniejsza unow? sporzedzon? w 3 (trzech) jednobrzmiapych egzemplarzach, z kt6rych jeden

otrzymuje Biorapy do ugivanla.
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