
       Załącznik do Uchwały  Nr VII/34/2019  

       Rady Gminy Grabowiec z dnia 10 maja 2019 r. 

 

       Projekt 

 

                                                                          UMOWA  UŻYCZENIA  

zawarta w dniu ……………………………………………………w………………………………………………………………………….. 

pomiędzy  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym  przez  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Użyczającym” 

na mocy podjętej Uchwały  Rady Gminy Grabowiec nr …………………………………………………………………….. 

a 

Kołem Gospodyń Wiejskich w Żurawlowie, 

Adres do doręczeń: Żurawlów 30, 22-425 Grabowiec 

Reprezentowanym przez  

Małgorzatę Jabłońską – Przewodnicząca Zarządu 

Barbarę  Siegieńczuk – Członka Zarządu  

zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa numer 

rejestru 0620020001 Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy  

zwanym  dalej „Biorącym w użyczenie”. 

§ 1.  

     Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem  użyczenia jest budynek nr 22 stanowiący własność Gminy Grabowiec usytuowany na 

działce ewidencyjnej nr 125 położonej w obrębie 0024 Żurawlów, stanowiącej własność Wspólnoty 

Wiejskiej Żurawlów. 

2. Użyczający użycza a Biorący w użyczenie przyjmuje nieodpłatnie do użytkowania budynek określony w 

pkt 1 w celu prowadzenia w nim działalności zgodnie z celami statutowymi Biorącego w użyczenie, po 

wykonaniu remontu i modernizacji obiektu. Biorący w użyczenie oświadcza, że użyczenie przyjmuje. 

3.  Budynek określony w ust. 1 jest w stanie technicznym nie nadającym się do użytkowania i wymaga 

przeprowadzenia remontu. 

4. Użyczający oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzenie remontu i modernizacji budynku 

określonego w pkt ( stanowiącego przedmiot niniejszej umowy). 



5. Użyczający oświadcza, że wyraża zgodę na bezpłatne udostępnianie przedmiotu użyczenia na 

działalność związaną z celami statutowymi innym organizacjom pozarządowym z siedzibą w 

Żurawlowie. 

6. Wydanie budynku nastąpi na podstawie protokołu-zdawczo odbiorczego , który stanowi załącznik nr 2 

do niniejszej umowy i określający stan techniczny oraz wyposażenie budynku. 

§ 2.  

     Oświadczenia stron 

1. Biorący w użyczenie oświadcza, że przedmiot użyczenia znajduje się w stanie wymagającym  

przystosowania do prowadzenia działalności statutowej. 

2. Użyczający oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą nie istnieją żadne roszczenia osób 

trzecich, które mogłyby  uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonywanie umowy. 

3. Użyczający oświadcza, że zawarcie przez niego umowy jest zgodne z przepisami prawa, zaś przez jej 

zawarcie Biorący w użyczenie nabędzie skutecznie wszystkie uprawnienia przewidziane umową. 

§ 3.  

     Prawa i obowiązki stron 

1. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do: 

a) Uzyskania środków finansowych oraz przeprowadzenia remontu i modernizacji budynku. 

b) Używania przedmiotu użyczenia zgodnie z celem określonym w  § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

c) Utrzymania  przedmiotu użyczenia w należytym porządku. 

d) Przestrzegania przepisów BHP i p.poż. i innych związanych z korzystaniem z użyczanego budynku 

i prowadzoną w nim działalnością. 

e) Ponoszenia kosztów związanych z ogrzewaniem, sprzątaniem i wywozem ścieków. 

2. Użyczający jest zobowiązany do ponoszenia  kosztów zużycia energii elektrycznej. 

3. Biorącemu w użyczenie przysługuje prawo wykonania na swój koszt wszelkich instalacji oraz prac 

remontowo budowlanych niezbędnych do dostosowania przedmiotu użyczenia do potrzeb 

prowadzonej w nim działalności określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

4. Założone przez Biorącego w użyczenie instalacje wraz z przynależnymi do nich elementami a 

także wniesione przez niego przedmioty wyposażenia stanowią własność Biorącego w użyczenie, 

przy czym mogą one stanowić przedmiot  rozliczenia nakładów co strony mogą uzgodnić poprzez 

zawarcie aneksu do niniejszej umowy. 

5. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do bezpłatnego udostępniania przedmiotu użyczenia na 

działalność związaną z celami statutowymi innym organizacjom pozarządowym z siedzibą w 

Żurawlowie. 

§ 4.  

    Czas obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 



2. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia stron, przy zachowaniu 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 5.  

1. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie określonym w 

ww. ustawie. 

2. Biorący w użyczenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

umową. 

3. Biorącemu w użyczenie przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania i kontroli przetwarzania. 

§ 6.  

    Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie oświadczenia oraz korespondencja związana z wykonywaniem umowy przekazywane 

będą na adresy stron  wskazane w komparycji umowy. 

2. Każda że stron może na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia skutecznego od 

chwili jego doręczenia  drugiej stronie dokonać zmiany swojego adresu do doręczeń o których 

mowa powyżej.  

3. Umowa wraz z załącznikami stanowi integralną całość. 

4. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

strony. 

8. Umowę po odczytaniu i zaparafowaniu podpisano. 

 

UŻYCZAJĄCY                                                                                         BIORĄCY W UŻYCZENIE 

 

 

 

Załączniki: 

1.Zaświadczenie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 

2. Protokół zdawczo odbiorczy budynku. 

3. Statut Biorącego w użyczenie. 

      …………………………………………..,dnia ……………………………… 

 



 

       Oświadczenie  

Działając w imieniu Wspólnoty Wiejskiej Żurawlów, jako osoba uprawniona do jej reprezentowania, 

niniejszym oświadczam, że po zapoznaniu się z treścią niniejszej umowy użyczenia wyrażamy zgodę 

na użyczenie i zgadzamy się z treścią niniejszej umowy nie wnosząc do niej żadnego sprzeciwu ani 

zastrzeżenia. 

          PREZES 

        Wspólnoty Wiejskiej Żurawlów 

                 Marek Makuch 

     

 

 

  

 

 

 

 

  

      


