
ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Regulaminu 

 

UMOWA UŻYCZENIA ŚRODKA TRWAŁEGO 

 

zawarta w dn. .................................. w ......................................................... pomiędzy: 

1) ......................................................................... z siedzibą w (adres) ............................... 

......................................................................... reprezentowanym przez: 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

zwanym dalej Użyczającym, a: 

2) ........................................................................ z siedzibą w (adres) ............................... 

......................................................................... reprezentowanym przez: 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

zwanym dalej Biorącym do używania. 

 

 

Mając na względzie fakt, że ………… (Biorący do używania) …….. nie posiada osobowości 

prawnej i nie może być właścicielem środka trwałego oraz innych składników majątkowych, 

strony postanawiają zawrzeć poniższą umowę.  

 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy użyczenia jest ............................................................................................ 

rok produkcji ................., numer fabr. ..............................., o wartości ...................... zł, 

wpisany do księgi inwentarzowej w dziale .................. w poz. ..................... 

 

§ 2 

Użyczający oświadcza, że stał się właścicielem przedmiotu umowy w wyniku realizacji przez 

Biorącego do używania projektu (nazwa projektu) ................................................................... 

..............……………………………w ramach Programu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 

 

§ 3 

1. Użyczający oddaje do bezpłatnego użytkowania Biorącemu do używania opisany wyżej 

przedmiot użyczenia na okres ……………………….. , a Biorący do używania 

przedmiot umowy przyjmuje i zobowiązuje się do użytkowania go w celu 

................................................................................................................................................. 

Po upływie powyższego terminu Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić przedmiot 

użyczenia bez wezwania w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Po zakończeniu projektu i upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, Strony mogą, w 

ramach odrębnej umowy, określić zasady wykorzystania przedmiotu umowy w taki 

sposób, aby mógł służyć dalej społeczności lokalnej (np. wykorzystanie w świetlicy 

wiejskiej domu ludowym, itp.). 

Projekt 



3.  Użyczający zobowiązuje się udostępnić Biorącemu do używania przedmiot użyczenia 

w przypadku realizacji innych projektów i programów, w których przedmiot użyczenia 

może mieć zastosowanie, na każde żądanie biorącego do używania. 

4. Użyczający nie może, bez zgody Biorącego do używania, wykorzystywać przedmiotu 

umowy do innych celów.  

 

§ 4 

Przy przejmowaniu przedmiotu do użytkowania i po zakończeniu okresu użytkowania strony 

spisują stosowny protokół określający stan techniczny przedmiotu użyczenia.  

 

§ 5 

Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiot umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem i nie odda go do użytkowania osobie trzeciej bez zgody Użyczającego. 

 

§ 6 

W przypadku nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy Użyczający może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 7 

Biorący do używania zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów z tytułu 

użytkowania przedmiotu umowy przez cały czas trwania umowy, łącznie z kosztami napraw, 

jakie okażą się konieczne w tym czasie. 

 

§ 8 

Umowa użyczenia zostaje sporządzona w ..................... jednobrzmiących egzemplarzach - 

....... egzemplarz/e dla Użyczającego i  ......  dla Biorącego do używania.  

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Użyczającego. 

 

 

 

 

 

UŻYCZAJĄCY    BIORĄCY DO UŻYWANIA 

 

 

...........................................    ........................................... 

 


