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UMOWA UŻYCZENIA 

 

zawarta w dniu ………………w Radymnie pomiędzy: 

 

Miastem Radymno, adres: ul. Lwowska 20, Radymno,  

NIP 792-20-32-905, REGON 650900559 

reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Radymna – Krzysztofa Romana, zwany w dalszej 

części umowy „Użyczającym” 
a 

…………………………………………………….. adres …………………………………… 

NIP ………………… REGON …………………………….. 

reprezentowane przez ……………………………………..zwanym w dalszej części 

"Biorącym w użyczenie" 

 

zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Użyczający oświadcza, iż jest użytkownikiem wieczystym działek nr 2650/10 i 2650/11 

położonych nad zbiornikiem wodnym ZEK Radymno przy ul. Budowlanych i właścicielem 

działek o nr 2627, 2628, 334/23 położonych obok zbiornika wodnego ZEK przy                              

ul. Narutowicza.  

2. Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie część działek nr 

2650/10 i 2650/11 o łącznej powierzchni 1,00 ha przy ul. Budowlanych oraz działek                           

o nr 2627 o pow. 0,1126 ha, 2628 o pow. 0,0887 ha, i części działki 334/23 o pow. 0,5000                    

przy ul. Narutowicza zwanych w dalszej części umowy przedmiotem użyczenia. 

§ 2 

1. Biorący w użyczenie oświadcza, iż będzie wykorzystywał przedmiot użyczenia wyłącznie 

na następujące cele statutowe: 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

2. Biorący w użyczenie oświadcza, że stan przedmiotu użyczenia jest mu znany oraz że jest on 

zdatny do użytku i nie ma on z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 
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§ 3 

1. Biorącemu w użyczenie przysługuję prawo korzystania: 

a) z gruntu stanowiący przedmiot użyczenia niniejszej umowy, 

b) z terenów parkingowych znajdujących się przy plażach zbiornika wodnego ZEK Radymno 

i pobierania opłat parkingowych.  

2. Biorący w użyczenie oświadcza, iż: 

a) utrzyma porządek i czystość na użyczonym terenie oraz terenach określonych w złączniku 

graficznym nr 1 do niniejszej umowy, w tym będzie dokonywać regularnego koszenia trawy,  

b) w związku z brzmieniem ust. 1 pkt b) będzie obsługiwał miejsca parkingowe, o których 

mowa w ust. 1 pkt b) tj. dokona ich wyznaczenia i pobierania opłat parkingowych, w dniach 

i godzinach otwarcia miejsca wykorzystywanego do kąpieli. 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 20.06.2015r. do dnia 23.08.2015r. 

2. Każda ze stron umowy może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia; 

3. W przypadku naruszenia przez Biorącego w użyczenie obowiązków określonych w § 5 

niniejszej umowy Użyczający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

4. Na okoliczność przekazania przedmiotu użyczenia zostanie sporządzona dokumentacja 

fotograficzna. 

§ 5 

1. Biorący w użyczenie oświadcza, że nie będzie oddawał przedmiotu użyczenia 

w użyczenie ani najem innym osobom trzecim. 

2. Przez okres trwania umowy Biorącego w użyczenie obciążać będą wszelkie wydatki 

i nakłady związane z bieżącym używaniem przedmiotu umowy, pozwalające zachować 

przedmiot w stanie niepogorszonym, utrwalającym jej właściwości i przeznaczenie. 

§ 6 

Użyczający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu korzystania przez Biorącego w użyczenie 

z przedmiotu użyczenia. 
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§ 7 

Po upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy Biorący w użyczenie zwróci przedmiot 

użyczenia bez dodatkowych wezwań w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od daty 

wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy.  

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz przedłużenie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

 

Użyczający Biorący w użyczenie 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Mapa ewidencyjna z naniesionymi terenami do utrzymania porządku i czystości. 

 


