
Załącznik Nr 1  

do ogłoszenia 

 

 

Ramowy wzór umowy użyczenia wyposażenia  

nieruchomości przy ul. Ćwiklińskiej 5a w Łodzi 

 

zawarta w dniu ………………………… r. w Łodzi pomiędzy 

Miastem Łódź-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi,  90-012 Łódź, ul. Jana 

Kilińskiego 102/102a, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Łodzi zarządzeniem Nr …………………….. z dnia …………………….. 

roku, działa …………………………………..…………,  zwany dalej Użyczającym 

a: 

…………………………………………………………..,  wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego*/ innego rejestru*/ ewidencji* pod numerem …………., zwanym dalej Biorącym 

do Używania, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………., 

zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru*/ ewidencji*/ pełnomocnictwem*, załączonym(i) 

do niniejszej umowy. 

 

§ 1 

Użyczający daje w bezpłatne używanie, a Biorący do Używania przyjmuje wyposażenie  

w budynku Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 

5a, wymienione w protokole stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Biorący do używania potwierdza odbiór wyposażenia budynku przy ul. Ćwiklińskiej 5a, 

wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy oraz oświadcza, że zapoznał się  

z ich stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 3 

1. Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używał wyposażenie wymienione w § 1 

oddane mu do używania zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem. 

2. Biorący do używania zobowiązuje się, że nie odda wyposażenia użyczonego osobie 

trzeciej do używania.  

3. Biorący do używania nie może bez pisemnej zgody Użyczającego, powierzyć 

wyposażenia użyczonego innej osobie. 

4. Biorący do używania zobowiązuje się do nieusuwania oznaczeń inwentarzowych  

z wyposażenia. 

5. Biorący do używania zobowiązuje się do zabezpieczenia wyposażenia przed kradzieżą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6. Biorący do używania zobowiązuje się do umożliwienia na każde wezwanie Użyczającego 

kontroli wskazanym osobom prawidłowości użytkowania wyposażenia. 

 

§ 4 

Zwykłe koszty związane z utrzymaniem użyczonego wyposażenia tak aby zachować  

je w stanie niepogorszonym pokrywa Biorący do używania. 

 

 

 



§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia ……………………… r.  do dnia ……………………. r., 

z prawem rozwiązania za 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia przysługującym każdej 

ze stron. 

2. Użyczający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i żądać zwrotu 

użyczonej nieruchomości w przypadku używania wyposażenia w sposób sprzeczny  

z umową lub jego właściwościami, w szczególności niezgodnie z § 3 i 4 niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący do używania obowiązany jest zwrócić 

Użyczającemu wyposażenie w stanie nie pogorszonym, jednakże Biorący do używania nie 

ponosi odpowiedzialności za zużycie wyposażenia będące następstwem prawidłowego 

używania. 

2. Jeżeli Biorący do używania powierzył wyposażenie innej osobie, obowiązek, o którym 

mowa w ust. 1 ciąży także na tej osobie. 

3. W przypadku likwidacji wyposażenia załącznik Nr 1 podlega aktualizacji.  

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Biorący do używania ma obowiązek zawiadomienia Użyczającego o każdej zmianie 

adresu do doręczeń. W przypadku niepowiadomienia Użyczającego o zmianie adresu, 

za skutecznie doręczone uznaje się pismo kierowane na adres wskazany w komparycji 

umowy. 

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron. 

 

 

Biorący do używania:       Użyczający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Protokół przekazania wyposażenia do użytkowania nieruchomości przy ul. Ćwiklińskiej 5a  

w Łodzi – 2 egz. 

 


