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U血owa uzyczenia

zawarta w dniu 14.10.2013r. w Koninie pomiedzy:

I. Mia§tem Konin) reprezentowanym prZeZ Prezydenta Miasta Konina - J6zeぬ

Nowickiego, z upowa2nienia kt6rego dziala Zastepca Prezydenta Miasta Konina -

Marek Waszkowiak, zwanym w dalszeJ CZeSc主･UzyczaJaeymll

a

II. Oddzialem Rejonowym Polsl｡ego Czerwonego KrzyZa w Koninie z siedziba przy

ul. staromorzyslawskie汗, 62- 510 Konin, reprezentowanym PrZeZ Prezesa Zarzadu -

Krystiana Karbowego oraz Kierownika Biura Oddzialu Rejonowego Polskiego

czerwonego Krzy互a w Koninie - Stanislawe Paszak, zwanym dalej　"Bioracym do

uzywania''･

§1.

uzyczaJapy OSwiadcza, Ze nieruchomoS6 zabudowana polozona w Koninie, obreb

przydzialki, oznaczona w ewidenc.ji grunt6w i budynk6w numerem 17/1l o pow. 0,2547 ha,

dla kt6rej S如Rejonowy w Koninle prowadzi ksiege wieczysta KNIN/00046583/8･ StanOWi

wlasno§6 Miasta Konina. Na przedmiotoweJ nieruchomoSci znajduje sie budynek

o pow. uzytkowej 440,00 m2

§2.

1.Uzyczajapy oddaje w bezp十atne uZywanie nieruchomoS6 zabudowana opisan.a w §1･ ZWana

dalej��'ｦVFﾖ薮FVﾒ�V��7ｦV譁�"ﾂ���&薮&����F��Uｧ要�譁���'ｦVFﾖ薮B�FV���'ｧ幡ﾗVｦR��w&�譁6P

przedmiot uzyczenia okreslono na zalapzniku graficznym do umowy uZyczenia (przedmiotu

uzyczenia oznaczono kolorem z6ftym).

2. Przedmiot uZyczenia b?dzie przez Biorapego uZywany w celu prowadzenia OSrodka

pomocy Bezdomych舟Noclegowni o重az Sch重oniska dla Be乙domnych･

3. Biorapy w uzyczenie oSwiadcza, Ze Jest juz w posiadaniu przedmlOtu uZyczenia.

4. B置OraCy do uZywania oSwiadcza, Ze przedmiot u乞yczenia znajduje sle W Stanie zdatnym

do uzytku o kt6rym mowa w ust. 2.

§3･

NinieJSZa umOWe ZaWiera sIやna CZaS nieoznaczony od dnia 14.10･2013r.

§4.

1. Biorapy do uZywania zobowi雀zuJe Sie do:

- utrzymania czystosc口adu i po｢zadku,

- utrzymania, w ramach zwyk[ego zarzadu, w nalezytym stanie technicznym budynck oraz

urzapdzenia techniczne znajdし面e sle na u之yczoneJ nieruchomoScl,

- ubezpleczenia nierし-ChomoSci od ogma oraz innych zdarzeh losowych a w szczeg6lnoSci

od odpowiedzialnosci cywilneJ Za Zdarzenia wynikajace z uZywania nieruchomoSci.
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2. Biorapy do uZywania zobowlaZany Jest do uzyskania na podstawie odrebnych um6w

zawartych przez niego z odpowiednimi pod正otami mozliwo§ci poboru energii elektrycznej,

wody) energll cleplneJ, WyWOZu nieczystoSci oraz innych medi6w przy wykorzystaniu

ninleJSZeJ umOWy, Koszty eksploatacyJne bed生rozliczane przez Bior雀cego na podstawie

faktur bezposrednio z dostawca medi6w i us書ug･

§5.

po zako丘czeniu umowy Biorapy do uZywania zobowiazany jest zwr6ci�Uｧ�7ｦ�ｦ��VﾗP

przedmiot uzyczenia w stanie nie pogorszonym言ednakze Biorapy nie ponosi

odpowiedzialnosci za zuzycle przedmiotu u乞yczenia bedape nastepstwem PraWidlowego

u乞ywania･

§6.

1. Ka2da ze strop mo乞e rozwlapat ninleJSZ雀umOWe Z ZaChowaniem sze§ciomiesleCZnegO

okTeSu WyPOWiedzenia. U乞yczaJapy ZaStrZega SObie prawo do rozwl賓Zania ninleJSZeJ umOWy

bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystywania przez Bioracego

do u乙ywqnia przedmiotu平yczeniana inne cele ni乞okreslone w § 2 ust. 2.

2. Rozwlapanle umowy nle mO乞e skutkowa6 roszczeniami Biorapego do uzywania o zwrot

nakTad6w poniesionych na przedmiot uZyczehia.

§7.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajadla swej waZnoSci formy pISemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych ninleJSZ礼umOW牛maJq ZaStOSOWanie odpowiednie przepISy

Kodekeu cywilnego, a roZStrZyganie (ewentualnych) spor6w wyniklych z umowy odbywa6

sie b亀dzie na drodze sedoweJ.

§8.

=iniejsza umow? sporzadzonq w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach･ Z kt6rych jeden

otrzymuje Biorapy do uZywanla.　　　　　　　　申
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