UMOWA

UzYCzEN量A

Dnia寮‑ ,｡鎌/Cielと仰細c

484

ﾖ坊Gｧ蕩

1. Miastem Konin, reprezentowanym przez Zarzed Miasta Konina,
w imieniu, kt6rego dzialaja:
‑

Wiceprezydent Miasta Konina ‑ Andrzej Sybis

‑

Wiceprezyde調Mias屯Ko血na ‑ Zbi凱iew Szymczak

zwanym dalej UdyczaJaCym
a

2. Koni血kim Towarzystwem Muzycznym w Koninie, ul. Mickiewicza 3,
repreze請owanym przez :
‑

Prezesa Konidskiego Towarzystwa Muzyc2megO ‑

Andrzeja Majewskiego
Zwanym dalej Bior雀Cym

zostala zawarta unowa nastepuJapej treSci:

§1.

Przednriotem udyczenia jest zabudowana nieruchomosc polozona
w Kohinie obreb Star6wka, oz皿czona ur geod. 288 o pow. 0,0495 ha

stanowlapa wlasnof6 Miasta Konin, dla kt6rej w Sqdzie Rejonowym
w Koninie prowadzonajest ksiega wieczysta KW 5267.

§2.

Udyczaj.apy oddaje Biorapemu opisap w § 1 nieruchomoS6 w bezplatne

u2ywame w celu realizacj i zadal statutowych Biorapego.

§3.

Biorapy przyJmuJe PrZedmiot udyczenia i zobowi鮮uJe Sie do jego

udywania zgodnie z przeznaczehiem oraz do utrzymania go w naleZytym
stame.

§4.

Biorapemu nie wolno oddawa6 przedmiotu udyczenia do konystania
osobom trzecim.

§5.

Biorapy 2na Stan teChniczny oraz prauny nieruchomoSci i nie ma co do
nlego zastrzeZeh.

§6.
U乞yczenie nastgpuJe na CZas nieozmaczony.

§7.

Biorapy ponosi zvykle koszty utrzymania przedmiotu udyczenia. JeZeli
poczym me wydatki lub nak書ady na przedmiot udyczenia stosuJe SIC

odpowied正o przeplsy加･ 755 Kodeksu Cywi血eg〇･

§8.
Wszelkie zmiany uneJSZeJ unOWy dla sweJ Wa如oSci musz包by6

dokon紬e w fb調ie p重Se‑egO紬eksu.

§9.
W sprawach rie uregulowanych niniejsz生umow包maJa ZaStOSOWahie

pⅨepisy Kodeksu Cywi血eg〇･

§10.

Nieruchomosc Jest juZ w posiadaniu Biorapego.

§11.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiapych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej strony.
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