
UMOWA UzYCzENIA

Dnia Ol.09.2014 I pomiedzy:

Miastem Konin reprezentoWanym PrZeZ - J6zefa Nowickiego Prezydenta Miasta Konim

z upowa之nienia kt6｢ego dzia書a‥

zastepca prezydenta Miasta Konin - March Waszkowiak
zwany dalej U卒yczajqcy血

a

og61nopolskim TowaIZyStWeⅢ Ochrony Zwierza年･ ANIMALS.･ OusOnin･ PrZy

ul. Kartowicza 2/I 6 , 62-5 1 0 Konin･ rePreZentOWanym PrZez - EIzbietQ Socha - Wiceprezes

Zarzadu

zwanym dalej Biorapym do uZywania

zostala zawarta unowa nastepuJapej treSci:

§1.

przedmiotem uzyczenia Jest nieruchomoS6 niezabudowana poIo2ona w Koninie obr� 

czark6w o狐aCZOna W eWide画g皿t6w i budynk6w町側ki 721 o pow･ 0,0028 ha)

stanowiapa w書asnos�ﾖ��7F��ｶ�匁��Fﾆ��ｷCg&V｢�r�6�Gｦ乏�&Vｦ��猛�r�ｶ�匁乏��&��Gｦ��

jest ksiega wieczysta EMN/00040906/7

§2.

u之yczajapy oddaje, Z dniem O=ipca 2014･ Biorapemu do uZywania opisana w § 1

nieruchomos6 w bezp書atne utywanie w celu realizacJI PrOgramu Miasta zapobiegaJaCegO

bezdomnosci zwierz辞przez Bioracego.

§3.

Biorapy do uZywania zna stan teChniczny oraz praWny nieruchomoSci i nie ma co do nlegO

zastrzezeh. ponadto zobowiazuje sie korzysta6 z przedmiotu uayczenia zgodnie z niniejsza

umow牛oraz utrzyma6 go w nalezytym stanie･ a tak2e nie oddawa6 do trywania osobom

億zecim.

§4.

1. Biorapy do utywania ponosi wszelkie koszty zwiazane z utrzymaniem przedmiotu

uzyczenia w stanie nie pogorszonym.

2. Biorapy do uzywania zobowlqZany jest do uzyskania na podstawie odrebnych um6w

zawartych przez niego z odpowiednimi podmiotami mozliwosci poboru energii

elektryczneJ, WOdy, energll ClePlneJ, WyWOZu nieczystoSci oraz irmych medi6w

niezbednych przy wykorzystywaniu przedmiotu niniej szej umowy.

3. Biorapy do uZywania jest zobowiazany do ponoszenia wszelkich Swiadczch i ciezar6w

publicznych dotyczapych przedmiotu uzyczeni���r�7ｦ7ｦVsfﾆ踞66�����FｷR��

nieruchomo§ci.

4. Biorapy do uzywania ponosi wszelha odpowiedzialnof6 z tyt血ewentualnych szk6d

mogapych powsta6 w zwiazku z posiadaniem przedmiotu tryczenia.

5. Biorapemu do uzywania nie przysfuguje roszczenie o zwrot naklad6w poczynlonyCh na

przedmiocie umowy ･



§5･
I. Niniejsza unowa zostaje zawarta na czas nleoznaczony

2･ Ka2da ze stron mo乞e rozwlaza6 ninieJSZ雀unOWe Z ZaChowaniem traym重esl雪cznego okresu

wypowiedzenia. UZyczaJapy ZaStIZega SObie prawo rozwlaZanla nmleJSZeJ umOWy W

przypadku uzywania przedmiotu uzyczenia niezgodnie z celem rtyczenia,

w szczeg6lnoSci w przypadku oddania przedmiotu uayczenia w najem lub uzywanie

osobom億zecim bez zachow紬ia te調血6w w押OWiedzenia

§6.

Wszelkie zmiany ninleJSZeJ umOWy dla swej wa狐o5ci musza by6 dokonane w fomie

plsemnego紬eksu.

§7.

W sprawach nie uregulowanych nimeJSZa umOW雀maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§8.

Umowe sporzedzono w czterech jednobrzmlapych egzemplarzach, po dwa dla kazdej strony.
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BIORACY DO UZywANIA


