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Umowa uzyczenia

Zawarta w dniu O|.12.2011r. w Koninie pomiedzy:

I. Miastem Konin reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Konina - J6zefa

Nowickiego z upowaznienia kt6rego dziala Zast紺ca Prezydenta MizISta Konina -

Marek Waszkowiak zwanym w dalszeJ CZ肇ci "U乞yczaJaCym,,

a

賞I･ Stowarzyszeniem ,,Szkola Tw6rczej Integracji w Milinie,, z siedziba w Kramsku,

Mi!in 5 nr KRS 0000283500 reprezentowanym przez Przewodnicz雀CegO Stowarzyszenia -

Ame Daszkiewicz zwanym dalej ,タBior雀Cym do ugivania,,

§1.

UzyczaJapy OSwiadcza, iz nieruchomoS6 zabudowana polozona w Koninie, obr写b Chorzeh,

oznaczona w ewidencJl grmt6w i budynk6w nunerem 972/1 o pow. 0,2695 ha objeta ksiega

wieczystq nr KNIN/00050092/0, stanowi wlasnoS6 Miasta Konina.

§2.

詰ufycszk鴛aadca!apaodsd.:i ez bwud#zuplaotnep.w器蒜eoweTepm.cwh:muo蒜k.zwaeb;ud2O4W5;4a mOPISo器ra

przylegaJapej do mego dzialki gruntu, ZWan色dalej "PrZedmiotem uzyczenia,,, a Biorapy do

ILZyWania przedmiot ten przyJmuje. Granice przedmiot udyczenia okreslono na zalapzniku

g重a允cznym do umowy u乞yczenia (przedmiot u乞ycze正a o狐aczono kolorem z6王tym).

2. Przedmiot uzyczenia bedzie przez Biorapego uzywany w celu prowadzenia zzobka dla

dzieci zdrowych i nlepeZnosprawnych oraz OSrodka Specjalistyczny Wczesnej Diagnozy

Dzieci I pomocy medyczno - psychologiczno - rehabilitacyJneJ.

3, Strony ustalaja, ze podpisanie umowy Jest r6wnoznaczne z wydaniem przedmiotu

u2yczenia biorapemu do uzywania.

4･ Uzyczajapy vyraza zgode na prowadzenie prac adaptacyjnych (przebudowQ: rOZbudowe

i remont w budynku) dla ce16w przystosowawczych do realizacji dzialalnosci opISanej w art.

2 ust. 2 przez Biorapego w u乞ywanie. Tym samym U乞ycza昭py vyraZa ZgOde na ponoszenie

llaklad6w przez Biorapego w uzywanie,

§3.

NinieJSZa umOWe ZaWiera sle na CZaS nieoznaczony pocz即szy od dria 01.12.201 1r.

§4.

I. Biorapy do trywania ponosI Pe書ne koszty, ZWlaZane Z utrZymaniem przedmiotu uzyczenia

w stanie nlepogorszonym, a w szczeg6lnoSci zobowiazuJe Si∈ do utrzymania czystoSci,

1adu i porz社ku,

- utrzymania nale乞ytego stand urz社zeh i obiekt6w znajdujapych sic na uzyczoneJ

nieruchomoScl ,
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-　ubezpleczenia nieruchomo§ci od ognla i imych zdarzeh losowych, a w szczeg6lnoSci

od odpowiedzialnoSci cywilneJ Za Zdarzenia vynikajape z uzywania nieruchomoSci.

2. Bior雀cy do u乞ywania zobowlazany Jest do uzyskania na podstawie odrebnych un6w

zawartych przez niego z odpowiednimi podmiotami mo乞liwoSci poboru energii elektrycznej ,

wody〕 energll ClePlnej) WyWOZu nieczystoSci oraz imych medi6w przy vykorzystaniu

ninieJSZeJ unOWy, Koszty eksploatacyjne b?da rozliczane przez Bioracego na podstawie

患ktⅢ bezpo§rednio z dostawc年medi6w i us血g･

3. Bior雀Cy do u乞ywania Jest ZObowi辞any do ponoszenia wszelkich 5wiadczeh i ciq2ar6w

publicznych dotyczacych przedmiotu u2yczenia, a w szczeg6lnoSci podatku od

niemchomo§ci.

4. Bior雀cy do uzywania ponosi wszelka odpowiedzialnoS6 z tytulu ewentualnych szk6d

mogapych powsta6 w zwiazku z posiadaniem przedmiotu urtyczenia.

5. UayczaJapy PrZenOSi na Biorapego w uZywanie funkcje administratora budynku.

UzyczaJapy PrZeka乞e Biorapemu w u乞ywanie ksi辞ke obiektu budowlanego do dalszego

prowadzenia.

§5･

1. Kazda ze stron mo2e rozwlazac rmleJSZa unOWe Z ZaChowaniem rocznego okresu

wypowiedzenia･ kt6rego bieg zaczyna sie z dniem 3 1 grudnia z zastrze乞eniem § 3.

2. W przypadku vyowiedzenla umowy przez UtyczaJapegO Biorapemu do uzywania zostan年

zwr6cone poniesionc i udok皿entow紬e prZeZ　ⅢegO nak書ady poczymOne

na przedmiocie uzyczenia od dnia podpisania ninleJSZeJ unOWy I WyCenione na dzieli

rozwl呼ania unowy. Ustalenia wysokoSci poczynlonych przez Biorapego do uzywania

naklad6w na niemchomoSci U2yczaJapegO dokona powoIany wsp6lnie przez strony

niezalezny biegly} kt6rego opmia b亀dzie dla nich wiazapa. WartoS6 naklad6w Biorapego

do u乞ywania zostania mu zwr6cona niezwlocznie po ustaleniu JeJ vySOkoSci, nie p6乞nleJ niz

w te-証e 30 dni od daty zak〇五czenia wyceny.

3. Je2eli Biorapy do uzywania b?dzie uzywal przedmiot uzyczenia niezgodnie z zapISami

§ 2 ust. 2 niniejszej unowy, Uzyczajapy jest uprawhony do z-亨cepia mu uwagi na piSmie

i wezwania go do zaniechania korzystania z przedmiotu通yczema mezgodnie z umow年? w

teminie trzech miesiecy od dnia otrzymania wezwania przez Biorapego

do u2ywania. Po bezskutecznym uplywle tego te-inu, w przypadku dalszego uzywania w

przez Biorapego do u2ywania w spos6b niezgodny z unowa UZyczaJapy Jest uPraWniony do
wypowiedzenia ninleJSZeJ unOWy bez okresu wypowiedzenia.

4. W przypadku nie dotrzymania warunk6w okreSIonych w § 2 ust.2. niniejszej umowy

Biorapemu do ugivania Die przyslu糾je odszkodowanie tytulu pohiesionych nakZad6w.

§6.

I. Wszelkie zmiany unowy wymagaj礼dla sweJ WaZnoSci fo-y pISemneJ.

2･ W sprawach nie uregulowanych ninieJSZ種unOW年maJa ZaStOSOWanie odpowiednie przepISy

Kodeksu cywilnego, a rozstrzyganie (ewentualnych) spor6w wyniklych z umowy odbywa6

gig bedzie na drodze sedoweJ.
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§7.

Niniejsza unowe sporz社zon? w 3 (trzech) jednobrzmiapych egzemplarzach, z kt6rych jeden

otrzymuje Biorapy do udywanla.

UzyczaJ aCy

z u申.t.ezvde晒Mlasta

Bior雀Cy do ugivania
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