
UKZAD MIEJSRI

W KONIN肥

RG 72243I78/2006

Umowa uryczenia

z｡Warfa w drfu , i.鴫oo6 ,. w Konini｡ POmjedy.

Miastem Konin reprezentowanym przez prezydenta Miasta Ko血a- z upowaznienia ktorego dziala:

Zast卵a Preaydenta Miasta Konina-Andrzej Sybis

zwanym dalej "u2yczaJapym"

a

polskim TowaTZystWem Walki a -ectwem oddziaI Te購nowy w Koninie ul. Szpit血a 43' 62-Sow Ko血9

nr KRS 0000047625, REGON 311558448 reprezentowanym pIZeZ

Ame BednaIZ-Sliwowska - prezesa zarzadu

Katalzyng Bonier- Skaめnika

zwanym dalej ,bio職cym do uZywania�

§重.
Uzyczajaey oSwiadcza, ze jest wlascICielem zabudowanej niemchomosti poloZonej w Koninie- Patn佃przy ul. SzerokleJ 8,

wしObreble dzlam grmtu ozmczoneJ W eWidencji gruntow i budynk6w nunerem 273 o pow. Oj737ha● Objetej ksiega wieczysta

KW5宣219

?2.I UzyczaJaey Oddaje w beaplatne uzywanie cz離pomieszczen a pow. 56m2 znajdrjaych sic w budynku przy ul. szerokiej 8

- - al]zowanym w obrebie opisanej w §l･ dziam gruntu zunych dalej "PEedmtotem tryczenia,･, a bioraey do `lgivania呼edlniot

ten przy]muje Zakr?s_ pIZedmlOtu uayCZe鵬OkreSla zalacznik graficzny (ozmczenie kolor zielony)

2 :Przedmiot tryczenla bedzie przez' bioracego do trywanja vykor矛stywany jako気ietlica sro億owiskowa.

§3.

N皿eJSZa unOWe Zawiera sis po∞坤WSZy Od dnia 16･10.2006r. na cz郷nie oznaczony.

§4.
1･ 'B置叩ey do rtywanla o細iadcza, ze Jest ju2 w posiadaniu przedmiotu tryczenia oraz ze zmjduje sie on w stanie zdatnym

do,utytku

2税Or細do uzywana zobowi軸Je SIC do uzywanin przednriotu tryczenin w qus6b wskaz紬y w §2.ust.2.

3. Bioraey do ugivania po.nosI ZWykle koszty, Zwi平劃e z utrymaniem przedmiotu trycze血a w stanie Die pogo重s乙o皿ym

I nle przysh)guje mu roszczeme o zwrot naklad6w poeymonych na przedmiot udyczenia.

4 B宣Oraey do trywania zobowi呼紬y Jest do uzyskania na podstawie odrebnych un6w zawartych prze乙niego z odpowiedn血

podmlotam mo21iwoSci poboru energii elektrycznej, wody oraz innych medi6w riezbednych przy wykorzystywaniu przedmiotu
nlhleJ SZeJ umOvy.

S･ B1〇〇年Cy do uzywana Jest ZObowi辞劃y do ponoszehia wszelkich丸説adczeh i c確atw prbllcznych detyczaych przed血otu

uzycze皿a, a w szczeg6lnosti podatku od血復調Chomo§ci.

6 BIOraCy do trywania po皿osi wsze喝odpowiedzialno鮪z tytuhl eWentualnych sZk6d mogaych powstat w zwiazku z posladaniem

-士ed皿otu uzyczema.

§5.
1敬yczaJaey Jest upraWnlOny do odstapienia od ninieJSZej unovy. Z powyZszego uprawhenia tryczajaey mo乞e蚊onysta6

w temli血e do血ua 31 12,2010r..

2: kazぬze stron moZe rozwl辞a` nihiejsza unowe z zachowaniem trymies時z重やgO Okresu wypowiedzenia.

§.6.

乱Wszelkle zml劃y unowy vymagaj雀dla sweJ WaZnosti fomy pISemeJ.

2. W sprawach nit uregulowanych nimeJSZa unOW雀maja zastosowanie odpowiednie przepiay kodeksu cywilnego, a roZStrayganie

(ew,entualnych) spor6w叩uklych z unowy odbywa6 sic bedzie m drodze sadowej.

§7.

NmeJ SZa unOW? SPOrZadzono w 3 (trzech) jednobrzmlaeych egzemplarza吐z kt6rych jeden otrzymuje bioray do trywania

Zas( ｢e zyde皿ta

母ね雄をk｡nim

I/A
/ ↓ニッbIS
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zaTZ河u側廊旧ele帥leさO

噂辞blong
do udywania



Ko血n, d皿.28.1 1.2008r

ANEKS nr宣

do unovy udyczenia z dnia 17.10.2006r

zareJeStrOWanej pod nr RG.72243/78/2006

zawartej pomieday :

1 ･ I正astem Konin - ,,udyczaJqCym,,

a

2. Polsl血Towarzystwem walki z Kalectwem Oddzial Terenovy w Koninie ul.

szpitalna 43, 62-504 Konin, nr KRS 0000047625, Regon 3 1 1 558448 reprezentowanym przez

Ame Bednarz Sliwowsk包- prezesa zarzadu

Katarzyne Bonier - Sekretarza

zwanym dalej "Bio職cym do ug巾ania,,

§1.

;2 powhne/'���ﾈﾕｲﾂvR�y_ﾆ�<���'�$蜜�ｩ_ﾂﾂ顋ｲ覲罌

均cay'優cJ/ O｡物,e w be雀)iatne妙wanz.e czesc poml.eSZCZen a pow.僧,1I朋2 z vyめ砂融niem

na s'wier/,'ce f初o融Aow�ｦﾒ�?R����6��f乏�r�&G匁ｸ�8.)u･7ｦW&�<��案��ﾇ｢遖����$�

霊罵ap,I/嵩4c"e/z霊!霧筈6O影霧羅霊莞磐笠㌶努緒
zwa′少Ch dale/. ,,p手ze訪niotem 2砂CZenia " , a Bioγ砂dれ却vania pr乙edniol fen przJ/.mZ｡.e.

Za煽przec脇iote雄yczenia ob･e鍋zalqcznik g砂cz�｢ﾂ������7ｦV譁R�f��"�ｦ坊ﾆ�p

§2.

Pozostale warunki unowy pozostaja bez z血an.

§3.

NinieJSZy aneks obowiazuJe Od dnia 28.ll.2008r.

§4.

Aneks zostaje sporzqdzony w trzech jednobrzmiapych egzemplarzach, z kt6rych jeden

otrzymuje Biorapy do uaywania.

｢二軍Z岳S

Za ngodno!6 kopii

I oryg血ha !wiedcze

qfyb7S Konin,dn..

Pod遭餌chtoT

M祐o′･_ ､読

Bior響Cy do ugivania


