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U血OWa u乞yczenia

Zawarta w dniu 24.09.2013r. w Koninje pomiedzy:

I. Skarbem pafistwa reprezentowanym przez prezydenta Miasta Konim ‑ J6zefa
Nowickiego, kt6ry wykonuJe Zadania z zakresu administracji rzadoweJ ZWanym dalej
UdyczaJ雀Cym ,,

a

II･ Ochotnicza straza pokarna w cukrowni Goslawice ‑ Konin przy ul･ Aleja
Cuk調wnicza 1 3A w Koninle,
‑ Prezesa Zarzadu ‑ Rados!awa weso書owskiegol

‑ Skarbnika ̲ wiolett? wesolowskal
‑ Wiceprezesa ‑ Nacze!nika ‑ Andrzeja Rialec鵬go}

zwanymi dalej ,,Biorqcym do ugivania,･

§1.
u2yczaJapy OSwiadcza, iz zabudowana dzialka gruntu polo乞ona w Koninje obr?b ‑ L?dyn

oznaczona w ewidencji grunt6w i budynk6w nr 211/14 o lapznej powierzchni o,o526 ha
obj?ta ksieg雀wieczyst雀nr KW EMN/00083980/2 stanowi w書asnos6 Skarbu pa丘stwa.

Na przedmiotowej dzialce znajduje sie budynek‑ remiza strazacka.

§2.

1･ UzyczaJapy Oddaje w bezplatne u之ywanie nieruchomo§e zabudowan年opISan年
w §1 zwana dalej "przedmiotem uzyczenia", a Biorapy do uzywania przedm;ot ten przyjmuje.
Granjce przedmiot u乞yczenia okreSIono na zalapzniku graflcznym do umowy u之yczenia

(przedmiot u2yczenia oznaczono ko]orem z6ftym).
2･ PIZedmiot u乞yczenia b?dzie przez Biorapego u乞ywany w celu realizacJI Zada百och｢ony

przeciwpozaroweJ.
3･ Strony ustalaJa Ze POdpisanie umowy Jest r6wnoznaczne z wydaniem przedmiotu

uZyczenia biorapemu do uzywania.
4. Bioracy do u乞ywania oswiadcza ze przedmiot u2yczenia znajduje sle w staple zdatnym
do u乞y庇u o k書6p′m mowa w ust.2.

§3.

Niniejsza umowe zawiera sle na czas nieoznaczony poczayszy od dnia 23.09.2013r.

§4.

1･ Bioracy do uzywania zobowiazuje sie do.ponoszenia zwyklych koszt6w z.wiapanych
z utrzymaniem przedm iotu uzyczenia w stanie nle pogotszonym, a w szczeg6[no§cl.

‑ utrzymania czystosci, ]adu i porzedku,
‑ utrzymania nalezytego stanu urzadze吊obiekt6w znajdujapych sie na u乞yczonej

n ieruchomo5c i

αr2z3
‑

ubezpleczenia nieruchomoscj od ognla i imych zdarze丘losowych,

a w szczeg61noSci od odpowiedzialnosci cywilnej za zdarzenia wynikajape z uzywania
nieruchom osc i ,

2･ Bioracy do uzywania zobowlazuJe Sic do ponoszenia koszt6w zu乞ycla nieruchomoSci

nie zwiazanych ze zwykfym jej uzywaniem do prowadzenia dzialalnosci.

3. Bioracy do u之ywania zobowiazuJe Sic do ponoszenia wszelkich Swiadcze丘i clezar6w
publicznych

dotyczapych

przedmiotu

uzyczenia,

a

w

szczeg6]no§ci

podatku

od nieruchomo§ci.

4. Bioracy zobowiazuJe Sic do dokonywania nak書ad6w koniecznych, zwiazanych z popraw雀
stanu technicznego i u之ytkowego nieruchomo§ci tylko za zgoda uzyczajapego wyra乞on年

naplSmle･

5i Bioracemu do uzywania nie wo萱no oddawa6 przedmiotu u乞yczenia (w caloSci tub w czeSci)

osobie trzeciej do uzywan;a bez zgody uzyczaJapegO Wyra2oneJ na PISmie.

6.Biorapy do uzywania ponosi wszelb odpowiedzialnos6 z tytu[u ewentualnych szk6d
mogapych powsta6 w zwi雀Zku z posiadaniem pIZedmiotu u之yczenia zawinionych przez

Biorapego w uzywanie.

7. U2yczaJapy ZaStrZega SObie言z stawianie obiektow jnzynieryJnyCh przez Biorapego
do uzywania na przedmiotowym terenie mo之e nastapi6 jedynie za JegO ZgOd種wyrazon年

na piSmie.

§5.
po zakohczeniu umowy Biorapy do u乞ywania zobow確any Jest ZWrdci6 UzyczaJapernu

p融mio書u之yczenia w stanie nie pogo重szon肌jednak之e Bio｢雀cy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zu之ycle przedmiotu u乞yczenia bedape nastepstwem prawidtowego

uzyw紬ia.

§6.
1･ Ka2da ze stron moze rozwlaza6 ninieJSZ年umOWe Z ZaChowaniem sze§ciomies看ecznego

okresu vypowiedzenia. uzyczaJapy ZaStrZega SObie prawo do rozw]apania ninleJSZeJ umOWy
bez zachowahia okresu wypowiedzenia w przypadku wykorzystryania przez Biorapego
do u乞yw紬ia匹cdmiotu u之yczenia na inns ccle ni乞ok融one w § 2 ust. 2.

2. Rozwlazanie umowy Die moze skutkowa6 roszczeniami Biorapego do uzywania o zwrot
nakladdw poniesionych na przedmiot uzyczenia.

§7.

1. Wszelkie zmiany umowy vymagaja dia sweJ WaZnoSci formy pISemneJ.
2･ W sprawach nie uregulowanych ninleJSZa umOWa maJa ZaStOSOWanie odpowiednie przepISy
kodeksu cywiinego･ a rOZstrzyganie (ewentuainych) spor6w wyniklych z umowy odbywa6 sic
bedzie na drodze sqdoweJ.
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§8.

Niniejsza umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z kt6rych jeden
otrzymuje Biorapy do ugivania.
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