
Projekt współfinansowany ze ś�rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

__________________________________________________________________________________________

UMOWA UŻYCZENIA1

zawarta w dniu …………………………………. r. pomiędzy:

Gminą Gomunice z śiedzibą przy ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice, 
NIP  772-23-36-291, REGON 590647954, reprezentowaną przez: 
Pana Pawła Olejniczaka – Wo� jta Gminy Gomunice, 
przy kontraśygnacie Pani Iwony Paul – Skarbnika Gminy Gomunice, 
zwaną w dalśzej treś�ci umowy „Biorącym w użyczenie” 
a 

1. Panem/Panią 
zamieśzkałym/łą
legitymującego/cą śię dowodem ośobiśtym  nr
wydanym przez
PESEL

2. Panem/Panią 
zamieśzkałym/łą
legitymującego/cą śię dowodem ośobiśtym  nr
wydanym przez
PESEL

3. Panem/Panią 
zamieśzkałym/łą
legitymującego/cą śię dowodem ośobiśtym  nr
wydanym przez
PESEL

4. Panem/Panią 
zamieśzkałym/łą
legitymującego/cą śię dowodem ośobiśtym  nr
wydanym przez
PESEL

zwanym/zwanymi  w  dalśzej  treś�ci  umowy  „Użyczającym”2,  łącznie  zwanymi Stronami, o  treś�ci
naśtępującej:

§ 1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem  umowy  jeśt  użyczenie nieruchomoś�ci  zabudowanej  okreś� lonej  w  §  2  i  okreś� lenie
warunko� w  uz9yczenia  tej  nieruchomoś�ci  dla  potrzeb  realizacji  projektu  pn. „Inśtalacje  OZE  w  Gminie
Gomunice”.   
W ramach Ośi priorytetowej IV Gośpodarka niśkoemiśyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Z? ro� dła Energii –
Poddziałanie  IV.1.2  Odnawialne  z�ro� dła  energii  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewo� dztwa
Ło� dzkiego  na  lata  2014-2020  wśparcie  dotacyjne  objętego  Regionalnym  Programem  Operacyjnym

1    Uwaga: Umowę wypełniają  właściciel,  współwłaściciele  nieruchomości  lub  inne  osoby  posiadające  udokumentowane  prawo do

dysponowania nieruchomością ubiegające się w niniejszym projekcie o dofinansowanie. Umowę należy wypełnić w 2 egzemplarzach,  
w sposób czytelny (drukowanymi literami).

2    W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje większej liczbie osób należy wpisać wszystkie te osoby.
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Wojewo� dztwa Ło� dzkiego na lata 2014-2020, kto� ry śwoim zakreśem obejmuje zakup i montaz9  (zaznaczyć
właściwy kwadrat):

 kolektorów słonecznych
 instalacji fotowoltaicznej
 kotła na biomasę 

§ 2.
Przedmiot użyczenia

1. Uz9yczający  oś�wiadcza,  z9e  jeśt  właś�cicielem  nieruchomoś�ci  zabudowanej  /wśpo� łwłaś�cicielem
nieruchomoś�ci  zabudowanej  /pośiada  inne  udokumentowane  prawo  do  dyśponowania
nieruchomoś�cią* oznaczonej jako: 
 działka geodezyjna nr ………………….…..…... połoz9onej w miejścowoś�ci …………….………………………..
 oraz budynku mieśzkalnego oznaczonego numerem porządkowym  …..................... 
 oraz pośiada pełne prawo do dyśponowania nieruchomoś�cią, a w tym takz9e prawo do zawarcia

niniejśzej  umowy,  a  przez  zawarcie  umowy  nie  naruśzy  intereśu  ośo� b  trzecich  co  wynika  
z  naśtępujących  dokumento� w  potwierdzających  powyz9śze  prawo  do  dyśponowania  
w/w nieruchomoś�cią: …...........................................................................................3 .

2. Uz9yczający  uz9ycza  i  oddaje  Biorącemu  w  uz9yczenie  do  bezpłatnego  uz9ywania  częś�c�
dachu/ś�ciany/gruntu* oraz częś�c�  wewnętrzną budynku mieśzkalnego o powierzchni niezbędnej do
zainśtalowania  ześtawu  okreś� lonego  w  §  1  i  jego  prawidłowego  funkcjonowania,  
z przeznaczeniem na realizację projektu okreś� lonego w § 1. 

3. Uz9yczenie  naśtąpi  z  dniem  podpiśania  niniejśzej  umowy.  Stan  okreś� lający  przedmiot  uz9yczenia
zośtanie opiśany protokołem przekazania śpiśanym pomiędzy Uz9yczającym, a wykonawcą ześtawu
przed jego montaz9em.

4. Uz9yczający ponadto wyraz9a zgodę na udośtępnienie Biorącemu w uz9yczenie lub ośobom przez niego
wśkazanym, nieruchomoś�ci okreś� lonej w uśt. 1 powyz9ej w celu przeprowadzenia niezbędnych prac
związanych z  montaz9em ześtawu/ześtawo� w okreś� lonych w § 1.  Przez cały okreś  trwania umowy
zapewni dośtęp  Biorącemu w uz9yczenie  lub ośobom przez niego wśkazanym,  do zainśtalowanych
urządzen�  po wcześ�niejśzym zawiadomieniu. 

5. Biorący w uz9yczenie zapewnia, z9e będzie uz9ywał uz9yczonej rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 3.
Okres użyczenia

1. Umowa zośtaje zawarta na czaś okreś� lony od dnia podpiśania umowy do dnia 31 grudnia 2030 r.

2. W  przypadku  zmiany  harmonogramu  realizacji  projektu  niniejśza  umowa  ulega  automatycznemu
przedłuz9eniu do upływu 5 lat od dnia płatnoś�ci kon� cowej projektu okreś� lonego w §1. 

§ 4.
Warunki rozwiązania umowy

1. Umowa uz9yczenia ulega rozwiązaniu ze śkutkiem natychmiaśtowym w naśtępujących przypadkach:
a. gdy nie dojdzie do podpiśania umowy o dofinanśowanie projektu okreś� lonego w § 1;
b. rozwiązania  umowy  zawartej  pomiędzy  śtronami  dotyczącej  zobowiązan�  organizacyjnych

i finanśowych związanych z montaz9em i ekśploatacją ześtawu/ześtawo� w okreś� lonych w § 1;
c. z  waz9nych  przyczyn,  w  śzczego� lnoś�ci  w  przypadku  gdy  pomiędzy  śtronami  nie  dojdzie  do

podpiśania umowy dotyczącej zobowiązan�  organizacyjno-finanśowych związanej  z montaz9em  
i ekśploatacją ześtawu/ześtawo� w okreś� lonych w § 1.

2. W  przypadku  rozwiązania  niniejśzej  umowy  przez  Uz9yczającego,  dokona  on  zwrotu  nakłado� w
ponieśionych przez Biorącego w uz9yczenie  wg zaśad okreś� lonych w umowie dotyczącej zobowiązan�
organizacyjnych  i  finanśowych  związanych  z  montaz9em  i  ekśploatacją  ześtawu  okreś� lonego  
w § 1 niniejśzej umowy  zawartej pomiędzy tymi śamymi śtronami.

3   Należy wpisać dokument stwierdzający prawo własności do nieruchomości, np. numer księgi wieczystej

śtr. 2 z 3



3. Pośtanowienia  uśt.  2  mają  zaśtośowanie  w  przypadku  zbycia  nieruchomoś�ci,  jeś� li  nabywca  
lub naśtępca prawny nie wśtąpi w prawa śtrony niniejśzej umowy.

§ 5.
Zwrot przedmiotu użyczenia

1. Po  zakon� czeniu  okreśu  uz9yczenia,  Biorący  w  uz9yczenie zwro� ci  przedmiot  umowy  co  zośtanie
śtwierdzone protokołem odbioru podpiśanym przez obie śtrony.

2. Biorący w uz9yczenie  nie ponośi odpowiedzialnoś�ci za zuz9ycie rzeczy będące naśtępśtwem uz9ywania
przez Uz9yczającego lub czynniko� w niezalez9nych od Biorącego w uz9yczenie.

3. Wraz  ze  zwrotem  przedmiotu  umowy  Biorący  w  uz9yczenie  dokona  przekazania  Uz9yczającemu
zamontowanego ześtawu/ześtawo� w. Forma, w jakiej naśtąpi przenieśienie prawa właśnoś�ci, zośtanie
uregulowana odrębną umową.

§ 6.
Zmiana umowy

Wśzelkie  zmiany  umowy  mogą  byc�  dokonywane  przez  śtrony  w  formie  piśemnej  pod  rygorem
niewaz9noś�ci.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Uz9yczający  oś�wiadcza,  z9e  wyraz9a  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych  ośobowych  na  potrzeby
niezbędne do realizacji przedmiotowego projektu, zgodnie zobowiązującymi przepiśami prawa oraz
na zamieśzczanie materiało� w iluśtrujących realizowany projekt,  włącznie z fotografiami, w zbiorze
materiało� w promocyjnych projektu celem prześłania do inśtytucji zarządzającej.

2. Do  śpraw  nieuregulowanych  niniejśzą  umową  zaśtośowanie  mają  właś�ciwe  przepiśy  Kodekśu
Cywilnego oraz innych mających zaśtośowanie uśtaw.

3. Umowę śporządzono w dwo� ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaz9dej ze śtron.

Umowę odczytano i podpiśano:

Użyczający: Biorący w użyczenie:
(czytelny podpiś)

1.

2.

3.

4.

____________________________________
*Niepotrzebne śkreś� lic�
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