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Umowa uzyczenia

Zawarta w dniu 31･08.2011r w Koninie pomiedzy:
賞･ Miaste血Konin repreze請ow劃叩prZeZ Wykonし直ego zad狐ia i kompeten匂e

Preaydenta Miasta Konina Marka Waszkowiaka‑ Zastepce Prezydenta Miasta
Konina,
zwanym da均,,U亙ycza職cy血,,
a

II･ FUNDACJA MIELN暮CA u〇･ Szpitalna 43, 62‑504 Konin zarejestrowan色pod ur KRS

0000035780 oraz posiadajap色Regon 00 I 37442 i NIP 665‑000‑32‑65,
reprezentowan雀PrZeZ :
l. Miroslawe Perczyhsk雀‑ CZIonka zarz純du
2. Jana Jastrzebskiego ‑
3 Jacka Bialka ‑

cz書onkazarz祖u
czlonka zarzqdu

zwan雀dalej ,,Bior雀Cym do ugivania,,

§1.
UzyczaJapy OSwiadcza言z nieruchomos6 zabudowana zlokalizowana przy ul. Szpitalnej 43
w Koninie oznaczona w ewidencJl g皿t6w i budynk6w ur 293/29) poloZona w obrebie

Paw16wek, objeta ksieg包wieczysta KNIN/00050096/8, stanowi wlasnoS6 Miasta Konina,
V sk担d posaqowionego nq nieruch.omoSci budynku wchodz包pomieszczenia o nr: 1u‑3,5‑r6, 9,

28, 30, 32, 34 oraz pomleszczema wsp6lne tj.: klatka schodowa, korytarz, wc i boll,
znajdujape sie na parterze budynku, o lapznej powierzchni calkowitej 258,41 m 2.

§2.
1･Uzyczajapy oddaje w bezplatne uzywa享pomieszczenia opisane w § 1 o powierzchni

258,4l m2 zwane dalej "przedmiotem uzyczenia", a Biorapy do ugivania przedmiot ten
przyJmuje. Granice przedmiotu u2yczenia okreSIono na zalapzniku graficznym do unowy
uzyczenia (przedmiotu uzyczenia oznaczono kolorem z6ftym).
2. Przedmiot udyczenia b?dzie przez Biorapego udywany w celu realizacJi zadah statutovych
Fundacji.

3･ Biorapy do uzywania oSwiadcza, ze Jest JuZ w posiadaniu przedmiotu uzyczenia.
4. Bioracy do uzywania oSwiadcza, ze przedmiot uzyczenia znajduje sl∈ W Stanie zdatnym
do uzy庇u o kt6rym mowa w ust. 2.

§3.

NinieJSZ色umOWe Zawiera sle na CZaS nieoznaczony pocz雀WSZy Od dnia 3l.08.201ll･･

§4.
I. Biorapy do u2ywania ponosi zwykle koszty, zwi呼an.e z utrzymaniem przedmiotu
lL2yczenia w stanie nie pogorszonym a w szczeg61noSci zobowi雀ZuJe Sic do:
‑

utrzymania czysto§ci, 1adu i porz粗ku,

‑

utrzymania nale乞ytego stanu urz車zeh i obiekt6w znajdujapych si亀

na uzyczonej

nieruchomo !ci.

‑ ubezpleczenia nieruchomoSci w szczeg6lno5ci od ogma i imych zdarzeri losowych.

Sfr.2z2

2･ Biorapy do uzywania Jest ZObowiazany do ponoszenia wszelkich Swiadczeh i ci?zardw
publicznych dotyczapych przedmiotu uzyczenia･ a W SZCZeg61noSci podatku
od niemchomo§ci.

3. Uzyczajapy przenosi na biorqcego do uzywania funkcj? administratora budynku a biorapy
do uzywania powyzsze przyJmuJe.
4. Koszty eksploatacyjne budynku, w tym z tytulu zu乞ycia medi6w beda rozliczane

procentowo i iloSciowo przez biorapego do udywania z najemcami na podstawie fat(fur
wystawionych przez dostawca medi6w i usZug.
5. Uzyczajapy przekaze blorapemu do uzywania ksi辞ke obiektu budowlanego do dalszego

prowadzema.

6. Biorapemu do uzyyania nie wolno oddawa6 przedmiotu u2yczenia (w caloSci rub
w cz?Scl) osobie trzeclej do uzywania bez zgody uzyczajapego vyra2onej na piSmie.
7･ Biorapy do uzywania ponosI WSZelk雀odpowiedzialnoS6 z tytuhl ewentualnych szk6d

mogapych powsta6 w zwiazku z posiadaniem przedmiotu udyczenia.

§5.

Po zakohczeniu unowy Biorapy do u乞ywania zobowiapany Jest ZWr6ci6 UayczaJapemu
przedmiot

u2ycze血a

w

stanie

nie

pogorszonym,

jednak2e

Biorapy

nie

ponosi

odpowiedzialnoSci za zuzycle przedmiotu u乞yczenia bedace nastepstwem prawid書owego

uzyw肌ia

§6.
1･ Kazda ze stron mozeぐrozwlazac ninleJSZ年umOWe Z ZaChowaniem szeSciomieslecznego

o虹e su wypowiedzenia. UZyczaJapy ZaStrZega SObie prawo do rozwl雀Zania ninleJ SZeJ umOWy

zachowania okresu vypowiedzenia w przypadku wykorzystywania przez Biorapego
u乞ywania przedmiotu uzyczenia na ime cele ni乞okreSIone w §2 ust. 2.

Rozwlazanie umowy nie moze skutkowat roszczeniami Biorapego do uzywania o zwrot
aklad6w poniesionych na przedmiot udyczenia.

§7.

1. Wszelkie zmiany unowy wymagaja dla sweJ WaZnoSci fo‑y pISermeJ.
2･ W sprawach nie uregulowanych nimeJSZa unOW牛maJa ZaStOSOWanie odpowiednie przepISy

kodeksu cywilnego, a rozstrzyganie (ewentualnych) spor6w wyniklych z umowy odbywa6 sic
bedzie na drodze s雀doweJ.

§8.

Niniejszq unowe sporz雀dzon9 w 3 (trzech) jednobrzmiapych egzemplarzach, z kt6rych jeden

otrzymuje Biorapy do uzywama.
Czlonek Za｢z亀du

Zast呼C亀Prezy
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PR且ZYD各N丁MIAS丁A KONINA

62‑5OO Ken‑A, Pac Wolno鈍1 1. tel (0‑館) 240･1 1･1 1 , f紋(0‑63) 242‑99‑20. e‑mail um̲konln@konetpl, htlp誰ww高on小pl

Konin, dn. 16.01.2013r.
GN.6850.10.201 1

●●Fundacj a Miel血ic種''

ul. Szpitalna 43
62 ‑ 504 Kon血

Niniejszym na podstawie § 6 ust. I umowy uZyczenia (z dnia 3L08.201 1r.) wypowiadam
z dniem 3l stycznia 2013r. bie蜜cego roku umowe u2yczenia w czeSci dotyczapeJ jednego

pomieszczenia potozonego na parterze uzyczonego budynku (nr 2,15 o pow. 30,40 m2)
posadowionego na nieruchomoSci ozn, nr

293/29, obreb Paw16wek

‑

za uprzednim

szeSciomieslecznym okresem wypowiedzenia.
JednoczeSnie ustalam na dziefi 3 1 1ipca biezapego roku przekazanie pomieszczenia objetego
nimeJ SZym WyPOWiedzeniem.
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PR各ZYD巨N丁MIAS丁A KONiNA

62‑500 Konln. pi鵜Wo血Sc=. tel (a‑63) 240‑1 1‑1 1. fax (0‑63) 242･99‑20, a‑mail um̲konin@koneLpl, htWI岬肌toAln Pl

Konin, dn. 20.05.201 3r,

GN.6850.10.201 1

Fundacja ,,Miel皿ica''

ul. Szpitalna 43

62 ‑ 504 Konin

Nini匂szym m podstawie § 6 ust. 1 umowy u乞yczenia (z dnia 31.08.2011r.)華powiaぬm
z dniem 31 maja 2013r･ bie之apego roku umowe uzyczenia dotyczapa pomieszczeh o nr: I‑3, 5‑6, 28, 30,

32, 34, klatka schodowa, korytarz, WC, boll, polozonych na parterze budynku posadowionego
na nieruchomoSci ozn. nr 293/29, obreb Paw16wek ‑ za uprzednim szeSciomiesl亀cznym okresem

w沖OWiedzenia.
JednoczeSnie ustalam na dzieh 30 1istopada biezapego roku przekazanie przedmiotu u乞yczenia･
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Urzad Miejskj w Koninie
細ydzla! Gospodarki Nieruchomo5ciami
62‑300 Konin, piac Wolno§ci 1

GN.6830.10 201l
Protok6l odbioru
nieruchomo§ci

Dnia 29 1 I 2013 roku zosta句′ Odebrane pomieszczenie o nr 28, 30, 32, 34, o丁az hell

1 korytarz (o pow 142,78 m2)) poloz鵬e w budynku stanowiacym wlasnoS6 Miasta Konina,

posadowIOnym na nieruchomo5ciach ozn. nr 818･ 819 i 820･ Obr?b Paw十6wek

pomieszczenia zostaly oddane w uzyczenie Fundacji "Mlelnica" przy ul Szpitalnej 43
w Koninle, na podstawle umOWy u之yczenia (z dn 31･08.201 lr ), kt6rq to umowe w zakresle
dot･ PrZedmiotowych pomieszcze丘

Miasto wypowied乙ialo skutecznie stronie

(wdn 20052013r)
po皿eszczema o m 1, 2, 3, 5, 6, klatka schodowa i WC zostaly odcb｢ane wraz z kluczami

w dmu 17.10 2013r w zwi雀zku z pracami rozbi6rkowymi cz肇ci budynku

przekazanle pomieszcze丘wraz z kluczaml, nastapito w obecnoSci os6b:

ze strony Urzedu Miejskiego w Koninie
‑ Agnleszkl Kuszak ‑ specJalista Wydzialu Gospodark冊eruchomoSciam主

‑ ]'偶gcこ弓' S事ak.L坤Cl挽= ¥'1.7;'出納C難印転出?̀Ti=霊r,crr'c5壷r'i,

ze s仕ony Fundaql Mielnlca w Koninie:
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protok61 powyzszy odczytano, pOdpisano i sporzedzono w dw6ch jednobrzm iapych
egzemplarzach, pojednym dla ka之的ze stron･

o( ｢糖両‑二二､二二
DYREKTOR

P｢zekaz叫年C y

PrzyjmuJapy

Urzqd MiejskJ W KoTlme
¥¥/)′dzlal Gospodarkl Nle叫chomdeho)

62‑500短mlo. plac Wolm5c=

GN.6850.10.201 1
Pro{ok6! odbioru
nieruchomo§ci

Dnia 31.07 2013 ro血zosta書○ ○deb財ne od pomieszczenie o Ⅲ 2.15 o pow. (30,40 m2)

polozne

w

budynku

stanowiapym

wlasno56

Miasta

Konina,

posadowionym

na

nieruchomoSciach ozn. nr; 818, 819 i 820 obr?b Paw十6wek. Przedmiotowe pomieszczenie

zostalo oddane w uzyczenie Fundacj主,Mielnica" przy ul, Szpitalnej 43 w Koninle, na

podstawie umowy uzyczenia (z dn. 3l.08.2011r.), kt6r年to umowe w zakresie dot･
pomieszczenia Miasto wypowiedziaねskutecznie s億onie (w dn･ 1 6･01 20 1 3r･)･

Przekazanle pomleszczenia, wraz z kluczami, nast神iふo w obecno5ci os6b:

1 Agnieszka Kuszak ‑ przedstawiciel Urzedu Miejskiego w Koninie
specjalista Wydzialu Gospodarki Nieruchomo5ciami

｡学易省令
2.挽霊c拝辞Bialek‑ przedstawiciel

Fundacji "Mielnica" w Koninie

protok61 powyZszy odczytano, podpisano i sporzadzono w dw6ch jednobrzmiapych
egzemplarzach, po jednym dla ka之的ze stron･
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